
 

 

K1/31/2020                                                                                                       Warszawa, dnia  03.07.2020 r. 

Podstawa prawna 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp". 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

dostawę multi-chip die bonder 

Słownik CPV   38540000-2 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia  przekraczającej równowartość kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej 

02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46  

adres internetowy: http://www.ite.waw.pl 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  

i nast. ustawy Pzp. Wartość zamówienia, objętego niniejszym postępowaniem przekracza próg 

określony na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia 

składanego na formularzu jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia „JEDZ”) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazuje się za pośrednictwem Platformy zakupowej  

https://platformazakupowa.pl/pn/ite  

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest   dostawa, instalacja, uruchomienie  i testowanie fabrycznie 
nowego  multi-chip die bonder wraz z obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją oraz 
szkoleniami zwanego dalej „urządzeniem”  do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu 
Technologii Elektronowej Zakładu Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, ul. 
Okulickiego 5E w Piasecznie. 

http://www.ite.waw.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ite
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2. Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone są w  Załączniku nr 1 

do SIWZ. 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania cech oferowanego urządzenia celem jego 
identyfikacji zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ.  
 

4. Zaoferowane urządzenie musi być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  
i spełniać opisane wymagania. Nie spełnienie, co najmniej jednego z wymaganych parametrów 
spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
5. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących 

konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które 
należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
 

6. Jeżeli użyto do opisu przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. 

 
7. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny 

opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków 
równoważności. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa 
na Wykonawcy. 

 

IV.  Składanie ofert częściowych i wariantowych: 

1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

3. Zamawiający  nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 

V.  Termin  wykonania  zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia – maksymalnie do 32 tygodni  od daty podpisania umowy.  

 

 VI.  Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

  Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

  Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku aby Wykonawca 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej                         

1 dostawę   die bonder o wartości minimum 1 000 000,00 zł netto. 

Jeżeli wartość dostawy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, zamawiający 

dokona jej przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym 

opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia  

o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, 

Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, 

opublikowanej przed dniem ogłoszenia o zamówieniu.  

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeśli zaistnieją okoliczności wskazane w art. 24 ust.1 pkt 

12-23 ustawy Pzp  

1)  Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp); 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo 

(art. 24 ust. 1 pkt 13) Pzp: 

a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art.270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.poz.769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp); 
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4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności(art. 24 ust. 

1 pkt 15 Pzp); 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne  

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt 

16 Pzp); 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 

ust. 1 pkt 17 Pzp); 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1pkt 18 Pzp); 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp); 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 

24 ust. 1 pkt 20 Pzp); 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaczyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2018 r. poz. 703 i 1277) – art.24 ust. 1 pkt 21 Pzp; 

11)  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp); 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 

650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp); 

3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeśli zaistnieją okoliczności wskazane w art. 24 

ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 
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sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp); 

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału postępowania 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone wraz z ofertą. 

Podmiot ten nie jest jednak zobowiązany do realizacji zamówienia. 

Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

3) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 

w celu wykazania spełnienia warunków w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga 

złożenia następujących dokumentów (np. zobowiązania) z których będzie wynikać: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się  

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, udostępnią potencjał w sposób realny, 

tj. zapewnią uczestnictwo osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania usługi 

konfiguracji i instalacji, których wskazane zdolności dotyczą 

4) Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
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zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22  i ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1). 

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów jak również przedkłada 

 w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt 2                  

od a) do g) niniejszej SIWZ.  Dokument JEDZ ma być złożony w formie elektronicznej i 

musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot trzeci, 

a składa go Wykonawca ubiegający się o zamówienie. 

5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o  zamówienie: 

a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany 

jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia; 

b) warunek określony w rozdziale VI pkt 1. c) niniejszego rozdziału zostanie 

spełniony jeżeli spełnia go samodzielnie chociaż jeden z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

c) jednolity dokument JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o zamówienie. Dokument JEDZ ma być złożony w formie elektronicznej i 

musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

podmiot trzeci, a składa go Wykonawca ubiegający się o zamówienie 

2) Powyższe dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
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Pełnomocnictwo musi być sporządzone w postaci oryginalnego dokumentu 

elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę/osoby uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych, do 

reprezentowania Wykonawcy.  

4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie 

wybrana Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców.  

6. Podwykonawcy: 

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

2) Jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w pkt 4. ppkt  4 w celu 

wykazania  spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na 

którego zasoby Wykonawca powoływała się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7. Dokument JEDZ: 

1) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw wykluczenia, wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 2 do SIWZ.  Szczegółowy opis sporządzenia  

i przekazania oświadczenia zawarty jest rozdziale VIII pkt 1 SIWZ. 

2) Wykonawca może sporządzić formularz JEDZ z wykorzystaniem: 

 załącznika nr 2 do SIWZ; 

 wzoru  stanowiącego załącznik  do  rozporządzenia  wykonawczego  Komisji  

(UE) 2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016  r.  ustanawiającego  standardowy  

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

 narzędzia   udostępnionego   przez   Komisję   Europejską   pod   adresem 

https://espd.uzp.gov.pl/ 

3) Zamawiający  informuje,  że  w  celu  ułatwienia  wypełnienia  JEDZ,  Urząd  Zamówień 

Publicznych (dalej „UZP”) udostępnił „Instrukcję wypełniania Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu    Zamówienia”    na    stronie    internetowej    pod    

adresem:  https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-

wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 
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4) Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzi 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwia 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności  

w jednym z formatów określonych w Rozdziale VIII ust. 1 lit. h). 

5) 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 5 września 2016 r. o 

usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 162). 

6) Wymóg złożenia dokumentu zamówienia (JEDZ) dotyczy: 

a) Wykonawców – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia – składa każdy z Wykonawców, 

b) Podmiotów trzecich – JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli 

powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 

 JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta  

z zasobów podmiotu trzeciego, 

 JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia, dotyczy 

zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie 

realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie, 

c) Dokument JEDZ ma być złożony w formie elektronicznej i musi być podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot trzeci, a składa go 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie 

7) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 

zawarte  w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

8) W przypadku, gdy wykonawca nie załączy do oferty wymaganego jednolitego 

dokumentu lub złożony jednolity dokument jest niekompletny, zawiera błędy lub 

budzi wątpliwości, zamawiający wezwie wykonawcę do jego uzupełnienia lub 

złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym. 

8. Dodatkowe informacje: 

1) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
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oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów.   

2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

NIE NALEŻY ZAŁĄCZAĆ oświadczenia ws. grupy kapitałowej do oferty. 

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się w oryginale, w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Zaleca się złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2,  w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail podany 

w SIWZ lub za pośrednictwem platformazakupowa.pl w sposób podany w SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 

dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25  ust. 1 ustawy Pzp. 

4) Zamawiający w trybie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń. 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów: 

1.  W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany  jest 

przedłożyć - na pisemne wezwanie Zamawiającego: 

Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 1 dostawę  die bonder  

wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa 

została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
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nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

Zgodny z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest przedłożyć -  

na pisemne wezwanie Zamawiającego: 

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

oraz 21 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Uwaga: Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie dotyczą urzędujących członków 

organu zarządzającego, członków organu nadzorczego, wspólników w spółce jawnej lub spółce 

partnerskiej, komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, 

prokurentów oraz podmiotu zbiorowego, 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku gdy rejestr jest 

dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu. 

c) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

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

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności, 

d) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne, 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 lit. a) i b) - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 13, 14, 21  ustawy Pzp; 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
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dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

1) Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a) i b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a) powyżej składa dokument, o którym mowa w pkt. 3 

lit. a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy  Pzp. Jeżeli w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

3) Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 

wymienione w pkt. 2 lit. a) - d). Dokumenty wskazane w niniejszym punkcie składa Wykonawca, 

którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  z 

wykonawcami:    

1. Informacje ogólne: 

a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i angielskim. Wszelkie oświadczenia, 
zawiadomienia będą sporządzane w języku polskim lub angielskim. Umowa sporządzona 
będzie w języku polskim i angielskim. Zamawiający prowadzi postępowanie w dwóch 
językach zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy Pzp, z powodu możliwości poszerzenia kręgu 
wykonawców i z uwagi na specjalistyczny przedmiot zamówienia. 

b) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz 
oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650 ze zm.). 

c) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu  Platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ite  oraz poczty elektronicznej pod adresem: 
michal.urbanski@ite.lukasiewicz.gov.pl z tym, że ofertę wraz z załącznikami (a także 
oświadczenie o zmianie bądź wycofaniu oferty) można złożyć tylko za pośrednictwem 
ww. Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie 
danego postępowania. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu 
wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  
Zamawiający wskazuje na regulamin dla wykonawców ww. platformy 
https://drive.google.com/file/d/1ZK5Jg_eWiBJKY6PMvyoncMOaL05YpVm7/view  oraz 
regulamin samej platformy https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin .  

d) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca 
powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie ofertowym przesłanym za 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqga
https://platformazakupowa.pl/pn/ite
mailto:michal.urbanski@ite.lukasiewicz.gov.pl
https://drive.google.com/file/d/1ZK5Jg_eWiBJKY6PMvyoncMOaL05YpVm7/view
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma 
charakter nieobowiązkowy. 

e) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)  
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

f) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .  

g) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB 
na każdy dołączany plik.  

h) Oferta oraz inne oświadczenia i dokumenty przekazywane przez Wykonawcę  
w postępowaniu powinny być sporządzone w postaci elektronicznej w jednym  
z formatów danych: .txt .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 

i) Oferta, JEDZ, pełnomocnictwa powinny pod rygorem nieważności zostać złożone  
w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

j) Ofertę należy przygotować i złożyć w języku polskim lub angielskim. W przypadku 
składania dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski lub angielski należy 
dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę 
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski  lub angielski pobranych 
oświadczeń lub dokumentów. 

k) Wykonawca może korzystać z Elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD 
(narzędzia ESPD) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z 
ww. formatów. Bezpośredni dostęp do serwisu ESPD pod adresem 
https://espd.uzp.gov.pl/ W przypadku wygaśnięcia powyższej strony Komisji Europejskiej, 
należy skorzystać ze wzoru JEDZ załączonego do niniejszej SIWZ. 

l) Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może 
sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

m) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 
albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne 
z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z 
oryginałem. 

n) 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. 

o) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  Sposób zmiany i wycofania oferty  został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

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

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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q) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone na platformie w formularzu  

w wyznaczonym miejscu do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt 1, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl  (dalej zwana Platforma) pod 

adresem  platformazakupowa.pl/pn/ite i formularza – Wyślij wiadomość  lub poprzez 

pocztę elektroniczną. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED) lub 

numerem sprawy nadanym przez Zamawiającego. 

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Michał 

Urbański , email: michal.urbanski@ite.lukasiewicz.gov.pl 

3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał 

na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 

4) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Platformy za pomocą 

przycisku  Wyślij wiadomość jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2) 

powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.  

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

- akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 

go za wiążący, 

http://platformazakupowa.pl/pn/ite
mailto:michal.urbanski@ite.lukasiewicz.gov.pl
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- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

6) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące  

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert 

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy 

Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

IX.  Wymagania dotyczące wadium: 

1. Wadium w kwocie 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) może być wnoszone 

 w jednej lub kilku następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach  udzielanych  przez   podmioty,   o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz. U. 
z  2018 r. poz. 110, 650 1000 i 1669) 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. Wadium należy wpłacić  przelewem na konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 

4500 1001 (IBAN PL 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 SWIFT BREXPLPW).  

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a 

oraz ust. 5 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a  

i ust. 5 ustawy Pzp. 

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 

gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno 

zawierać następujące elementy: 

 nazwę dającego zlecenie - Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – zaleca się wymienienie wszystkich 
Wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia - Zamawiającego, gwaranta lub 
poręczyciela - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub 
poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
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 kwotę gwarancji lub poręczenia, 

 termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin 
związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą), 

 zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a 
i 5 PZP. 

  Gwarancja/poręczenie mają zawierać postanowienie: „Wierzytelność z tytułu niniejszej 
gwarancji jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego" lub podobnie sformułowane o takim samym znaczeniu oraz oznaczenie 
Postępowania, którego wadium dotyczy. 

8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za termin wniesienia 

wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej rachunku bankowego (tj. datę 

faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej 

formy wadium przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w innej formie niż 

pieniądze ma być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem 

odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 

9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca załącza do oferty potwierdzenie 

przelewu kwoty wadium. 

10.  Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej (wnoszone  

w gwarancjach lub/i poręczeniach) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta (wystawcy np. banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji). Dokument potwierdzający wniesienie 

wadium w postaci niepieniężnej musi zostać przekazany Zamawiającemu w takiej formie, w 

jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. Oryginał dokumentu 

należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania 

oferty) obok innych plików stanowiących ofertę. Na dokumencie wadialnym nie mogą się 

znajdować podpisy innych osób, niż występujących w imieniu wystawcy. Zamawiający dopuszcza 

również złożenie wadium w formie gwarancji lub poręczenia w formie pisemnej. Wykonawca 

powinien złożyć  w kasie Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytutu Technologii Elektronowej 02 – 

668 Warszawa, al. Lotników 32/46, budynek VI pok. 218 (w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00) 

oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia przed terminem składania ofert. 

11.  Wadium winno być wniesione na cały termin związania ofertą.  

 

X.  Termin związania ofertą:  

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni od daty składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub 

na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający 

może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  

XI.  Opis sposobu przygotowania ofert: 
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1. Oferta (Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), wraz z załączonymi dokumentami 

i oświadczeniami musi być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w 

formacie danych: .txt, .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 

2. Oferta musi zawierać w szczególności:  

a) dokładną nazwę i adres Wykonawcy, 

b) datę sporządzenia oferty, 

c) cenę – dopuszcza się podanie ceny w jednej z walut: PLN, EUR, USD, GBP. W przypadku 

złożenia ofert w EUR, USD lub GBP dla porównania cen zastosowany zostanie przelicznik na 

złote polskie – PLN. Przelicznik ten będzie zgodny z kursem sprzedaży walut NBP jaki będzie 

obowiązywał w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. 

3. Do oferty należy załączyć: 

a) wypełnione i podpisane  kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

 Załącznik nr 1  do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

 Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ, 

 dowód wniesienia wadium, 

 dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia 

podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20  oraz 

ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności (jeśli dotyczy); 

 dowód na to, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami innych podmiotów, gdy polega na ich zdolnościach lub 

sytuacji (jeśli dotyczy); 

 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi tzw. 

pełnomocnictwo konsorcjalne z art. 23 ustawy Pzp (jeśli dotyczy). 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Dokumenty 

składające się na ofertę sporządzone w innym języku niż język polski  lub język angielski winny 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski lub język angielski wraz z poświadczeniem przez 

wykonawcę  w obu wersjach elektronicznym podpisem kwalifikowanym.  

W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna lub anglojęzyczna tłumaczenia jest 

wersją wiążącą. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika 

ono  z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 
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6. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty.  

Pełnomocnictwo musi być sporządzone w postaci oryginalnego dokumentu elektronicznego, 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione,  do 

reprezentowania Wykonawcy.  

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia oferty. 

9. Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie Postępowania 

są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp,  

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 

poz. 1503 ze  zm.).  

10. Zasada jawności, o której mowa w pkt 9, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,  

z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych  

w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych  

w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

XII.  Miejsce oraz termin  otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale VIII, nie później niż do dnia 

11.08.2020 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem wskazanej w treści dokumentacji platformy 

zakupowej. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2020 r. o godz. 10:15 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, al. Lotników 32/46  

w budynku VI pokój nr 214.  

3. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi 

Wykonawca. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni  na platformazakupowa.pl  w sekcji 

Komunikaty na stronie danego postępowania  informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT
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 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena brutto oferty podana PLN/EUR/USD/GBP musi obejmować wszystkie koszty, które 

wykonawca musi ponieść w celu zgodnej z prawem realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszej SIWZ, m.in.:  

a) cenę urządzenia opisanego w  punkcie III SIWZ,  

b) instalację, 

c) uruchomienie,  

d) testowanie urządzenia, 

e) transport, rozładunek i posadowienie,   

f) warunki dostawy: organizację i koszty załadunku, transportu do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, ubezpieczenia dostawy oraz ewentualnych opłat celnych leżą po stronie 

Wykonawcy wraz z ryzykiem związanym z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu 

zamówienia, obowiązkiem rozładunku oraz instalacji (i wszelkim ryzykiem z tym 

związanym),  

g) okres gwarancji, 

h) okres pogwarancyjny i wsparcie techniczne, 

i) szkolenie, 

j) inne świadczenia o ile są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty musi uwzględniać także wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki oraz 

wszelkie inne ewentualne obciążenia.  

3. Wykonawca musi podać cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym, tj. w rozbiciu na cenę 

netto, podatek VAT oraz cenę brutto.  

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

5. Wykonawca, składając ofertę informuje, zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

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

ich wartość bez kwoty podatku. 
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XIV.  Opis  kryteriów, którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz 

  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 

następującym kryterium: 

 

 Cena  Waga: 100%      
  
Kryterium cena:  liczba punktów zdobyta w kryterium cena będzie obliczona wg  wzoru: 
 

Pn =  (Cmin / Cn ) x 100 
 

gdzie: Pn          -  liczba punktów zdobyta w kryterium cena 

            Cmin    -  najniższa cena spośród nadesłanych ofert 

                                                      Cn       -  cena badanej oferty. 

 

W kryterium cena:  można uzyskać maksymalnie 100 punktów 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana zgodnie  

z art. 94 ustawy Pzp. 

XVI. Wzór umowy –  stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, w tym  

w przypadkach ustawowych oraz w przypadkach wskazanych w treści umowy. 

XVII.  Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII.  Tryb udzielania wyjaśnień na temat SIWZ: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Pytania należy kierować na adres zamawiającego zgodnie z formą określoną w rozdziale VIII 

SIWZ. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ.   

XIX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:  



 

Postępowanie  Nr K1/31/2020 20 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Pzp (dostęp do 

powyższych informacji  - strona internetowa www.uzp.gov.pl). 

2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej, wobec czynności podjętych 

przez Zamawiającego przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych 

na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez 

Prezesa Urzędu. 

3. Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie.  

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5  zdania drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego 

terminu. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoważne z jej 

wniesieniem. 

XX.  Zaliczka: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poniższych zasadach (szczegółowe zasady we 

wzorze umowy): 

1) Zamawiający udziela zaliczki Wykonawcy w wysokości 40% wartości brutto umowy. 

2) Zaliczka zostanie udzielana w terminie 30 dni w oparciu o fakturę VAT oraz  po przedłożeniu 

oryginału wniesienia zabezpieczenia zaliczki przez Wykonawcę na kwotę zaliczki.  

3) Zabezpieczenie ma obejmować okres co najmniej od dnia przedłożenia faktury VAT do końca 

okresu obowiązywania umowy. 

4) Zaliczka zaliczana jest na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 

5) Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone wyłącznie w formie  gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej z klauzulą zapłaty „na pierwsze żądanie”. 

http://www.uzp.gov.pl/
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6) Dokument zabezpieczenia zaliczki Zamawiający zwraca po zapłaceniu Wykonawcy reszty 

wynagrodzenia. 

7) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, 

aż do zakończenia realizacji zamówienia. 

8) Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data 

jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 3 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia 

zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z 

uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju 

zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca 

w terminie 14  dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy.  

9) W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający korzysta z zabezpieczenia w taki sposób, że 

kwota zabezpieczona jest z niej pobierana.   

XXI.  Inne: 

1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.  

2. Do osób fizycznych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

 administratorem danych osobowych jest Zamawiający (dane kontaktowe powyżej); 

 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@ite.waw.pl  

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f  RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy Pzp;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b 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.; 

 obowiązek podania 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;   

 zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15  RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

mailto:iod@ite.waw.pl
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szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

− 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** Wystąpienie przez Wykonawcę z żądaniem, o którym mowa w art. 18  RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;   

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

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

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

lit. c RODO.  

* 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  - zastrzeżenie  

z art. 8a ust. 3 ustawy Pzp. 

** 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 – zastrzeżenie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1  - Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia. 

2) Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wzór. 

3) Załącznik nr 3 - Formularz oferty – wzór. 

4) Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw – wzór. 

5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wzór. 

6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

7) Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego. 

8) Załącznik nr 8 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów 

niezbędnych do wykonania zamówienia- wzór. 

9) Załącznik nr 9 – Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………… 

……………………………………… 
 

 
Wymagania i parametry techniczne na dostawę multi-chip die bonder 

 

Lp. 

 

Nazwa parametru 

 

Wymaganie Kolumna do 

wypełnienia 

przez oferenta 

1. Typ  

 

 Podać  

2. Producent  

 

 Podać  

3. Kraj pochodzenia    Podać 

4. Rok produkcji   2020/2021 Potwierdzić   

5. Główne zastosowanie   Urządzenie do montażu struktur (ang, die bonder), dla 

małych i średnich serii produkcyjnych, z systemem 

automatycznego rozpoznawania obrazu i pozycjonowania 

komponentów, umożliwiające stosowanie następujących 

technologii:  

5.1. łączenia przy użyciu materiałów adhezyjnych,  

5.2. lutowania,  

5.3. łączenia eutektycznego  

5.4. metody łączenia struktur odwróconych o 180 

(ang. flip chip), 

5.5. sortowania struktur znajdujących się na folii 

adhezyjnej (ang. blue tape) 

Potwierdzić   

6. Ogólne wymagania 

techniczne 

 

6.1. Urządzenie sterowane za pomocą PC, dostarczone z 

komputerem sterującym i licencją na oprogramowanie   

 

Potwierdzić   

6.2. Minimalne i maksymalne wymiary komponentów: 

Co najmniej w zakresie 0,25 x 0,25 mm ÷ 2,5 x 2,5 cm  

 

Podać  

 

6.3. Komora robocza o podwyższonej czystości 

wyposażona w filtr co najmniej HEPA H14 lub 

równoważne 

Potwierdzić   

6.4. Praca w trybie automatycznym  i manualnym; 

możliwość wykonywania operacji pick & place w trybie 

ręcznym (bez konieczności programowania urządzenia) 

 

Potwierdzić   

6.5. Przepustowość ≥500 operacji “pick and place” na 

godzinę 

 

Podać  

 

6.6. System automatycznego rozpoznawania obrazu  

 

Potwierdzić   

6.7. System automatycznego pozycjonowania 

komponentów; dokładność pozycjonowania ≤ 15µm  

Podać 

6.8.  Wymiary pola roboczego ≥ 400x400mm 

 

Podać 
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6.9. Stół roboczy dostosowany do mocowania  

standardowych zasobników ze strukturami: 

6.9.1. GelPack 

6.9.2. Pierścienia ze strukturami rozciągniętymi na 

folii (standard Minitron ER177-5-06 lub 

równoważny)  

6.9.3. Dedykowanych zasobników ze strukturami 

oraz z podłożami  (np. na TO) 

6.9.4. Pojedynczych podłoży 

6.9.5. Obręczy z folią (standard DISCO DAD – 

2H6T lub równoważny)    

Potwierdzić   

6.10.  Urządzenie odpowiednie do pracy ze strukturami o 

różnych wymiarach, wykonanych na jednym podłożu (ang. 

reticle wafer capability) 

Potwierdzić   

6.11.  Zautomatyzowany ruch podłoża w osiach X i Y  

 

Potwierdzić   

6.12. Zautomatyzowany ruch głowicy w osi Z  

 

Potwierdzić   

6.13. Obrotowa korekcja położenia głowicy  podłoża  

±180  

 

podać  

 

6.14. Oświetlenie prostopadłe i boczne  

 

Potwierdzić   

6.15. Optyka/Kamera odpowiednia do obserwacji 

komponentów 0,2x0,2mm i większych oraz wzorów np. 

znaków centrujących o minimalnych wymiarach 30x30µm  

 

Podać  

 

6.16. Dodatkowa kamera umożliwiająca obserwację 

struktur od spodu i wykonanie montażu techniką Flip-chip  

 

Potwierdzić   

6.17. Regulacja siły docisku sterowana automatycznie 

Zakres sił: 5N-75N lub szerszy  

 

Podać  

 

6.18. Automatyczna wymiana narzędzi  

 

Potwierdzić   

6.19. Zasobnik mieszczący co najmniej 10 narzędzi  

 

Potwierdzić 

  

6.20. Wbudowana ochrona ESD  

 

Potwierdzić  

  

6.21. Zasilanie 230V  50 Hz 

 

Potwierdzić  

6.22. Wymiary X, Y (ang. footprint) urządzenia (stół 

roboczy wraz z komorą) ≤ 1200 x 1200 mm 

 

Podać  

 

6.23. Dokumentacja umożliwiająca samodzielne 

wykonanie narzędzi przez Zamawiającego – ssawki 

próżniowe, stemple, uchwytów  

 

Potwierdzić  

 

7. Wymagane technologie 

montażowe 

 

7.1.1. Łączenie komponentów przy użyciu materiałów 

adhezyjnych; 

7.1.2. Łączenie eutektyczne; 

7.1.3. Technika Flip-chip - możliwość odwracania i 

łączenia struktur górą do podłoża (obrót o 180) 

7.1.4. Wyjmowanie i sortowanie struktur znajdujących 

się na folii adhezyjnej 

Potwierdzić   
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7.2. Łączenie (Bonding) 

adhezyjne 

7.2.1. Moduł dyspensera z automatycznym sterowaniem 

parametrami dozowania (czas, ciśnienie), odpowiedni do 

standardowych strzykawek 3cm3 i 5cm3  

 

Potwierdzić   

 

7.2.2. Definiowanie dowolnej geometrii ścieżek 

dozowania  

Potwierdzić 

7.2.3. Moduł do zanurzania  komponentów w materiale 

adhezyjnym, z automatycznym systemem wyrównywania 

poziomu cieczy;  

Wnęki o głębokości: 20m, 30m i 50m  

 

Potwierdzić   

  

7.2.4. Moduł do stemplowania materiału adhezyjnego  

 

Potwierdzić   

  

7.3. Łączenie eutektyczne 

 

7.3.1. Moduł grzania podłoża (grzany stolik), możliwość 

mocowania podłoża na stoliku; Wymiary grzanej 

powierzchni: ≥ 30 x 30 mm 

Maksymalna temperatura pracy: 500C  sterowanie zmianą 

temperatury ≥ 25C/sec   

Potwierdzić 

 

7.3.2. Moduł mechanicznego odświeżenia powierzchni 

(scrubbing) 

Potwierdzić   

 

7.3.3. Podłączenie urządzenia do instalacji odciągowej 

będącej wyposażeniem laboratorium Zamawiającego 

(średnica zewnętrzna 250mm) 

Potwierdzić   

 

7.3.4. Grzane narzędzie (dla komponentów); 

Grzanie do temperatury co najmniej: 250C  

 

Potwierdzić 

 

7.4. Technika Flip-chip 

 

Moduł odwracający struktury  

 

Potwierdzić   

 

7.5. Moduł wyjmowania  

i sortowania struktur 

 

 

7.5.1 Automatyczne sortowanie struktur (w tym struktur 

wyznakowanych za pomocą znakowarki atramentowej) 

według mapy z systemu Cascade/Keithley 

Potwierdzić   

  

 7.5.2. Wyjmowanie i sortowanie struktur znajdujących się 

na folii adhezyjnej naciągniętej na pierścieniach (typu 

Minitron ER177-5-06 lub równoważne,  DISCO DAD – 

2H6T lub równoważne)  

Potwierdzić   

 

7.5.3. Dostosowany do pierścieni używanych przez 

Zamawiającego do rozciągania pociętych podłoży 

(Minitron ER177-5-06 lub równoważne) oraz do pierścieni 

montowanych bezpośrednio w pile DISCO DAD – 2H6T 

lub równoważne   

Potwierdzić   

 

7.6. Atmosfera ochronna Prowadzenie procesów montażowych w atmosferze 

mieszaniny gazowej 95% azotu i 5% wodoru) 

Potwierdzić   

 

7.7. Mocowanie podłoży Dedykowany stół roboczy do mocowania podłoży   Potwierdzić   

 

7.8. Mocowanie zasobników z 

komponentami 

Dedykowany stół roboczy do mocowania zasobników z 

komponentami  

Potwierdzić 

7.9. Akcesoria: 

 

7.9.1. Dedykowana ssawka do montażu adhezyjnego 

struktur o wymiarach: 360x250µm )  

7.9.2. Dedykowany stempel do montażu adhezyjnego 

struktur o wymiarach: 360x250µm  

7.9.3. Dedykowana igła do wypychania struktur  

7.9.4. Dedykowana ssawka do grzania   

Potwierdzić   
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8. Test Dwuetapowy (U 

Wykonawcy oraz w 

laboratorium 

Zamawiającego w 

Piasecznie)  test 

akceptacyjny    

 

8.1. Test dokładności pozycjonowania struktur na podłożu 

wykonany metodą montażu adhezyjnego na 

strukturach dostarczonych przez Zamawiającego; 

przynajmniej 10 struktur (U Wykonawcy i po instalacji 

urządzenia w laboratorium Zamawiającego w 

Piasecznie); 

Test dokładności pozycjonowania z użyciem struktur 

Wykonawcy (U Wykonawcy i po instalacji urządzenia 

w laboratorium Zamawiającego w Piasecznie) 

 

8.2. Montaż matrycy (5x5) struktur o wymiarach 360 

x250µm na podłożu dostarczonym przez 

Zamawiającego; montaż z wykorzystaniem modułu do 

stemplowania; podłoże mocowane próżniowo (U 

Wykonawcy i po instalacji urządzenia w laboratorium 

Zamawiającego w Piasecznie)  

 

8.3. Montaż 10 sztuk struktur o wymiarach 1.8x5mm w 

obudowach TO5; obudowy mocowane w uchwycie 

dostarczonym przez Zamawiającego; montaż z 

wykorzystaniem modułu dyspensera (U Wykonawcy) 

 

8.4. Montaż 49 sztuk struktur o wymiarach 360 x250µm w 

obudowach ceramicznych  o wymiarach 2,5x2mm; 

montaż z wykorzystaniem modułu do stemplowania; 

obudowy mocowane w uchwycie dostarczonym przez 

Zamawiającego (U Wykonawcy ) 

 

8.5. Test metody flip-chip wykonany na standardowym 

zestawie testowym Flip Chip Test Wafer Pac 2.7; 

(po instalacji urządzenia w laboratorium 

Zamawiającego) 

 

8.6. Test metody flip-chip z zastosowaniem modułu do 

zanurzania komponentów przeprowadzony na 

strukturach wykonanych przez Zamawiającego 

Montaż 20 sztuk struktur z kulkami złotymi na podłożu 

szklanym oraz 20 sztuk struktur na podłożu 

krzemowym; wymiary struktur 2x2mm, pola 

montażowe 0,1x0,1mm, rozstaw pól montażowych 

0,8mm (po instalacji urządzenia w laboratorium 

Zamawiającego) 

 

8.7. Test wyjmowania i sortowania struktur wykonanych 

przez Zamawiającego na podstawie mapy  z systemu 

CascadeKeithley – jedno podłoże 4” oraz na podstawie 

znaków ze znakowarki atramentowej – jedno podłoże 

4”; jedno podłoże rozciągnięte na pierścieniu (standard 

Minitron ER177-5-06), drugie bez rozciągania na 

obręczy do piły DISCO DAD – 2H6T) (U 

Wykonawcy)  

Potwierdzić   

 

9. Instalacja i szkolenie  

 

Dostawa i montaż do laboratorium Zamawiającego w 

Piasecznie   

 

Potwierdzić   

 

Szkolenie dwuetapowe, pierwszy etap-podczas testu 

akceptacyjnego w fabryce, drugi – po instalacji urządzenia 

w laboratorium Zamawiającego   

 

Potwierdzić   
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10. Instrukcja obsługi, 

dokumentacja oraz 

oprogramowanie  

W języku polskim lub angielskim   Potwierdzić   

 

11. Dostępność części 

zamiennych  

Zapewniona w ciągu 10 lat od daty podpisania protokołu 

odbioru  

Potwierdzić   

 

12. Wymagania dot. Serwisu   

 

Interwencja serwisu w miejscu instalacji urządzenia 

zapewniona w ciągu maksymalnie 120 godzin od 

momentu zgłoszenia awarii 

 

Zdalne diagnozowanie stanu technicznego urządzenia oraz 

zdalne wsparcie aplikacyjne (via Internet)  

Potwierdzić   

 

13. Wsparcie techniczne   Zapewnione w ciągu 10 lat od daty podpisania protokołu 

odbioru  

Potwierdzić   

14. Okres gwarancji   Co najmniej 24 miesięczna gwarancja  Podać 

15. Serwis pogwarancyjny   

 

Zapewniony w ciągu 10 lat od daty podpisania protokołu 

odbioru  

Potwierdzić  

 

 

......................................................................... 
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ 

Wykonawca: 

……………………………………… 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej 

lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania 

się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane 

w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 

poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny 

stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne 

zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 

wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 

wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym 

przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

                                                           
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
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Nazwa:  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 

Technologii Elektronowej, al. Lotników 32/46, 

02-668 Warszawa 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Dostawa multi-chip die bonder. 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający (jeżeli dotyczy)5: 

K1/31/2020 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 

podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 

jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

                                                           
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 

zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 

społecznym”9 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 

chronionego? 

Jeżeli tak, 

jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 

niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 

Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 

której kategorii lub których kategorii 

pracowników niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 

urzędowego wykazu zatwierdzonych 

wykonawców lub posiada równoważne 

zaświadczenie (np. w ramach krajowego 

systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 

fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 

odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 

części, uzupełnić część V (w stosownych 

przypadkach) oraz w każdym przypadku 

wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 

zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 

lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 

wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 

elektronicznej, proszę podać: 

 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 

                                                           
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 

podstawę wpisu do wykazu lub wydania 

zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 

klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 

zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 

kryteria kwalifikacji? 

Jeżeli nie: 

Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 

informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, 

w zależności od przypadku.  

WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia: 

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenie odnoszące się do płatności 

składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 

lub przedstawić informacje, które umożliwią 

instytucji zamawiającej lub podmiotowi 

zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 

bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 

bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim? 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać:  

[……][……][……][……] 

c) [……] 

 

 

 

d) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 

dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 

(lider, odpowiedzialny za określone zadania 

itd.): 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 

biorących wspólnie udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia: 

 

a): [……] 

 

 

b): [……] 

 

                                                           
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 

biorącej udział: 

 

c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 

zamówienia, w odniesieniu do której (których) 

wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 

(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów 

kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz 

(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 

poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 

części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
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Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 

technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 

tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 

każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 

informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 

podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w 

niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

                                                           
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
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przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 

przestępstwo na podstawie przepisów 

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 

określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 

dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem 

organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 

przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 

kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 

jednego z wyżej wymienionych powodów, 

orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 

którym okres wykluczenia określony 

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 

a) datę wyroku, określić, których spośród 

punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-

ody) skazania; 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

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

 

 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]21 

                                                           
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki23: 

[……] 

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

Płatność podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak 

i w państwie członkowskim instytucji 

zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, 

jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

Podatki Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

                                                           
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego 

to dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub 

administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 

wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 

decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 

została w nim bezpośrednio 

określona, długość okresu 

wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

odsetki lub grzywny? 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

płatności podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 

mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 

„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 

stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

                                                           
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 

następujących sytuacji: 

a) zbankrutował; lub 

b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne; lub 

c) zawarł układ z wierzycielami; lub 

d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w krajowych przepisach 

ustawowych i wykonawczych27; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; 

lub 

f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 

Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 

powyższej sytuacji umożliwiają 

realizację zamówienia, z 

uwzględnieniem mających 

zastosowanie przepisów krajowych i 

środków dotyczących kontynuowania 

działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

                                                           
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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Czy wykonawca jest winien poważnego 

wykroczenia zawodowego29?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienia mające na celu zakłócenie 

konkurencji? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 

interesów30 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane 

z wykonawcą doradzał(-o) instytucji 

zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 

bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w 

przygotowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w 

której wcześniejsza umowa w sprawie 

zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z 

podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza 

umowa w sprawie koncesji została rozwiązana 

przed czasem, lub w której nałożone zostało 

odszkodowanie bądź inne porównywalne 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

                                                           
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 

nie jest winny poważnego wprowadzenia w 

błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 

do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub 

do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

b) nie zataił tych informacji; 

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 

dokumenty potwierdzające wymagane przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający; oraz 

d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 

sposób wpłynąć na proces podejmowania 

decyzji przez instytucję zamawiającą lub 

podmiot zamawiający, pozyskać informacje 

poufne, które mogą dać mu nienależną 

przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub wskutek zaniedbania 

przedstawić wprowadzające w błąd informacje, 

które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w 

sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 

zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

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

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 

krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 

o charakterze wyłącznie krajowym określone w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę 

wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

[] Tak [] Nie 

 

                                                           
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

 

[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 

oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV 

i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 

zawodowym lub handlowym prowadzonym w 

państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

usługi: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego 

zezwolenia lub bycie członkiem określonej 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 

usługi, o której mowa, w państwie siedziby 

wykonawcy?  

 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

status członkowski chodzi, i wskazać, czy 

wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

                                                           
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia jest następujący: 

i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu 

lub dokumentach zamówienia jest 

następujący33 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 

obszarze działalności gospodarczej objętym 

zamówieniem i określonym w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w 

ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest 

następujący: 

i/lub 

2b) Jego średni roczny obrót w 

przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu 

lub dokumentach zamówienia jest 

następujący34: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące 

obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są 

dostępne za cały wymagany okres, proszę 

podać datę założenia przedsiębiorstwa 

wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez 

wykonawcę: 

[……] 

                                                           
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca 

oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 

wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 

następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek 

X do Y36 – oraz wartość): 

[……], [……]37 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

które mogły zostać określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 

wykonawca oświadcza, że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 

zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w 

odniesieniu do najważniejszych robót 

budowlanych jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Roboty budowlane: [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

                                                           
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy i zamówień 

publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia39 wykonawca 

zrealizował następujące główne dostawy 

określonego rodzaju lub wyświadczył 

następujące główne usługi określonego 

rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę 

podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 

publicznych, jak i prywatnych40: 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych41, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 

do następujących pracowników technicznych 

lub służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 

technicznych oraz środków w celu 

zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-

badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha 

dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 

złożonym charakterze, które mają zostać 

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 

do produktów lub usług o szczególnym 

przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 

kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 

także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli 

jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

                                                           
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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6) Następującym wykształceniem i 

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 

będzie mógł stosować następujące środki 

zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej 

w ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom43 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych 

na dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 

lub fotografie produktów, które mają być 

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 

świadectwo autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w 

stosownych przypadkach przedstawi 

wymagane świadectwa autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych 

na dostawy: 

 

[] Tak [] Nie 

                                                           
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

instytuty lub agencje kontroli jakości o 

uznanych kompetencjach, potwierdzające 

zgodność produktów poprzez wyraźne 

odniesienie do specyfikacji technicznych lub 

norm, które zostały określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 

jakie inne środki dowodowe mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 

środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 

zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące 

systemów lub norm zarządzania 

środowiskowego mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają 

być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert 

lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 

zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy 

przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa 

w ogłoszeniu. 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 

konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 

W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 

formie dokumentów, proszę wskazać dla 

każdego z nich, czy wykonawca posiada 

wymagane dokumenty: 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne 

w postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie45 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]46 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 

dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 

wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 

przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 

w których: 

                                                           
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 

dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 

dowolnym państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 

posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 

podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 

potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 

to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 

postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz  podpis(-y): ..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Oferty 

                                                           
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Wykonawca: 

……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

  

FORMULARZ OFERTY 

Dla Sieć Badawcza Łukasiewicz-  Instytutu Technologii Elektronowej 

 

Przedmiot zamówienia Dostawa multi- chip die bonder 

1. Nazwa i adres Wykonawcy ……………………………………………………………….. 

2. NIP/REGON/ lub odpowiednie numery  

z państw 

………………………………………………………………….. 

3. Telefon 

e-mail: 

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

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

4. Całkowita cena oferty netto  

 

Stawka podatku VAT 

Wartość VAT 

Całkowita cena oferty brutto 

 

podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP* 

słownie:........................................................ 

podać: .....................% 

podać: 

.................................................PLN/EUR/USD/GBP* 

podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP* 

słownie: ...................................................... 

5. Termin wykonania zamówienia: 

maksymalnie do 32  tygodni od daty 

podpisania  umowy 

podać (w tygodniach):    .......................................  
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6. Oświadczenie 
Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* 

prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty 

podatku: ........... nazwa towaru …..……………………………… 

7. Oświadczenie Oświadczam, iż jestem/ nie jestem* przedsiębiorcą z 

sektora małych/średnich* przedsiębiorstw w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców. 

8. Oświadczenie Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SIWZ (wraz  

z załącznikami stanowiącymi jej integralną część)   

i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. 

9. Osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy 

podać: ........................................... 

10. 
Części zamówienia, które Wykonawca 

powierzy podwykonawcom 

podać części zamówienia:........................... 

podać nazwy firm: …………………………………………. 

11. 
Numer rachunku bankowego na który 
zostanie zwrócone wadium wpłacone w 
pieniądzu (w przypadku innej formy – 
wykreślić) 

Podać: …………………………………………. 

12. Dokumenty załączone do oferty 
1. ………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………. 

13. Miejscowość  i data sporządzenia oferty ………………………….. data: ……………………………. 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

potwierdzić:…………………………………………….. 

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). 

*niepotrzebne skreślić 

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

     podpis osoby /osób   uprawnionej /uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

Załącznik do formularza: 

- wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ 

- wydruk z rejestru (o ile jest) 



 

Postępowanie  Nr K1/31/2020 50 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw 

      

Wykonawca:                                                                                 Data ………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

WYKAZ   WYKONANYCH   DOSTAW  

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

multi-chip die bonder oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy 

dostawy:   

 

Lp. 

 

Przedmiot dostawy 

 

Wartość dostawy 

 

Data 

wykonania 

dostawy 

 

Podmiot, na rzecz którego 

dostawa została wykonana 

(nazwa i adres) 

1 2 3 4 5 

1.     

 

Uwaga! Do przedstawionej w tabeli wykonanej dostawy należy dołączyć stosowne dowody* potwierdzające, że dostawa 

została wykonana należycie. 

 

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

                                                                podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych  

                                                               do reprezentowania Wykonawcy 

 

*Uwaga: 

1) Dowodami o których mowa powyżej, są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu  do nadal wykonywanych dostaw okresowych  lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składnia 

ofert; 

b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. 

2) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w ww. wykazie zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,  o których mowa powyżej. 
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    Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

     

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

            

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

 o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

działając w imieniu WYKONAWCY: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

   

 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne 

adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, będąc zobligowanym do wykazania braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych informuję, że:  

 *nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie 

konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 184,1618 i 1634) z żadnym z Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (na podstawie zamieszczonej na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy) 

 *należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 184,1618 i 1634), wraz z niżej wymienionymi 

podmiotami, które złożyły ofertę w niniejszym postępowaniu**: 

1. Nazwa :………………………………………., Siedziba: ………………………… 

2. Nazwa :………………………………………., Siedziba: ………………………… 

__________________ dnia  ……………….….roku                                   ……………….................................. 

podpis osoby /osób  uprawnionej /uprawnionych 

                       do reprezentowania Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

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

społeczne lub zdrowotne 

 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu ww. wykonawcy oświadczam, że wobec wykonawcy nie wydano prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 

 

……………………………………                               …………………………………………… 

  miejscowość i data                                                      podpis osoby upoważnionej  
                                                                                                                             do reprezentowania wykonawcy 

                 

 

 

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub 

wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy 

wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 
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Załącznik nr  7 do SIWZ 

Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego 

 

 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

0ŚWIADCZENIE 

Działając w imieniu ww. wykonawcy oświadczam, że wobec wykonawcy nie orzeczono tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.  

 

 

……………………………………                           ………………………………………………… 

  miejscowość i data                                                  podpis osoby upoważnionej  

                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub 

wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy 

wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Wykonawca: 

………………………………………. 

………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW 

NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia na dostawę ……………………………………………….., my: 

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w 

imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą 

w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do: 

udostępnienia ……………….  (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą, 

posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:,  

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

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

b) …………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

c) …………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

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

4) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia (tylko w przypadku 

udostępnienia wykształcenia, doświadczenia (osób lub wykonawcy) lub kwalifikacji zawodowych): 

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

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich 

przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia 

mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

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

    miejscowość i data                   podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu 
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Załącznik nr 9 do SIWZ wzór umowy 

 

Umowa Nr  K-1/…………./2020 
        Contract No. ITE K-1/…………./2020 

 
zawarta w Warszawie dnia ………………. r. pomiędzy: 

concluded in Warsaw on ………………. By and between: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytutem Technologii Elektronowej, al. Lotników 32/46, 02-668 

Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS: 0000848006, posiadającym numer NIP: 525-000-91-11, numer REGON: 000038971, zwanym 

dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:  

Łukasiewicz Research Network – Institute of Electron Technology, 32/46 Lotników Avenue, entered into the register of 

enterprises of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 13th Commercial Division, 

under KRS (National Court Register No.) No. 0000848006, having NIP No. (Tax ID No.) 525-000-91-11, hereinafter referred to 

as the “Contracting Entity”, on behalf of who act the following person(s)/entities: 

 

Dyrektor Instytutu Sieci: ............................................................................................... 

Director of the Network Institute …………………………………. 

 

i  

And 

 

Główny Księgowy: ……………........................................................................................... 

Chief Accounting Officer………………………………………………… 

 

a 

and 

………………… 

………………… 

NIP ________________, REGON __________________ 

reprezentowana przez: 

represented by:        

 

………………… - …………………………. 

 

zwana dalej „Wykonawcą” 

hereinafter referred to as the “Contractor” 
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Zważywszy na wynik postępowania nr K1/……../2020 przeprowadzonego w trybie przetargu 

niegraniczonego, w oparciu o przepisy Pzp, Strony postanowiły zawrzeć umowę  

o następującej treści: 

Considering the result of the procedure No. K1 /………/ 2020 carried out in an open tender, based on the provisions of PPL, the 

Parties decided to conclude an Contract with the following content: 

§ 1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego  multi –

chip die bonder wraz obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją oraz szkoleniami zwanego dalej 

„urządzeniem” do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej Zakładu Technologii 

Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, ul. Okulickiego 5E w Piasecznie  zgodnie ze „Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) Nr ……………….. z dnia ………………….. r.” 

stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, „Formularzem Ofertowym z dnia ……………………. r.” 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy. 

§ 1 Subject of the Contract 

The subject of the Contract is the delivery, installation, commissioning and testing of a brand new multi-chip die bonder 

with the warranty and service support, documentation and training, hereinafter referred to as “the device” to the 

Łukasiewicz Research Network – Institute of Electron Technology of the Division of Silicon Microsystem and Nanostructure 

Technology located in Piaseczno at 5E Okulickiego St., according to the Terms of Reference (hereinafter referred to as the 

“ToR”) No. ……… dated ……… constituting Appendix 1 hereto, “Bid Form of ……………………. ” constituting Appendix 2 hereto. 

 

§ 2 Wartość umowy 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy, wymienionego w §1 wynosi: ………………… 

PLN/EUR/USD/GBP brutto (słownie: ………………..) w tym podatek VAT wynosi ……% to jest 

………PLN/EUR/USD/GBP (słownie: ………………..). Wartość umowy netto wynosi:  ………. 

PLN/EUR/USD/GBP (słownie: …………...) .  

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje: 

a) cenę urządzenia opisanego w  punkcie III SIWZ, 

b) instalację, 

c) uruchomienie,  

d) testowanie urządzenia, 

e) transport, rozładunek i posadowienie,   

f) warunki dostawy: organizację i koszty załadunku, transportu do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, ubezpieczenia dostawy oraz ewentualnych opłat celnych leżą po stronie 

Wykonawcy wraz z ryzykiem związanym z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu 

zamówienia, obowiązkiem rozładunku oraz instalacji (i wszelkim ryzykiem z tym 

związanym),  

g) okres gwarancji, 

h) okres pogwarancyjny i wsparcie techniczne,  

i)  szkolenie, 

j)  inne świadczenia o ile są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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§ 2 Contract Value 

1. The total value of the subject of the Contract indicated in §1 amounts to PLN/EUR/USD/GBP …………………….. ………………… 

gross (say: ………………..) including VAT in the amount of  ……%, that is PLN/EUR/USD/GBP ……… (say: ………………..). The 

net contract value is:  ………. (say: …………...)  

2. The value of the subject of the Contract includes: 

a) price of the device as described in point III of the “ToR”, 

b) installation, 

c) device start up,  

d) device testing, 

e) transport, unloading and positioning,   

f) delivery conditions: organization and costs of loading, transport to the place indicated by the Contracting Entity, 

insurance of delivery and any customs fees are the responsibility of the Contractor along with the risk of loss or 

damage to the subject-matter of the contract and obligation to unload and install the device (and any risk 

associated with it),  

g) warranty period, 

h) post-warranty period and technical support, 

i) training, 

j) other services as far as they are necessary to perform the subject-matter of the contract. 

§ 3 Warunki płatności 

1. Płatność na konto Wykonawcy nastąpi w następujący sposób: 

a)  40 % wartości umowy brutto jako zaliczka. Zaliczka zostanie udzielana w terminie 30 dni 

w oparciu o fakturę VAT oraz  po przedłożeniu oryginalnego dokumentu wniesienia 

zabezpieczenia zaliczki przez Wykonawcę na kwotę zaliczki.  

b) 30% wartości umowy brutto  po wykonaniu wstępnych testów akceptacyjnych  
u Wykonawcy i wysłaniu urządzenia do Zamawiającego płatne przelewem bankowym 
na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej Zamawiającemu 
w ciągu 3 dni od daty podpisanego przez obie strony protokołu odbioru oraz na 
podstawie dokumentów wysyłki. 
 

c) 30% wartości umowy brutto po instalacji, uruchomieniu przedmiotu umowy,  
wykonaniu testu akceptacyjnego i szkoleniu w laboratorium Zamawiającego w 
Piasecznie płatne przelewem bankowym na podstawie oryginału prawidłowo 
wystawionej faktury, dostarczonej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty podpisanego 
przez obie strony protokołu odbioru. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ww. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury tj. zgodnej z przepisami.   

3. Zabezpieczenie ma obejmować okres co najmniej od dnia przedłożenia faktury VAT do końca 
okresu obowiązywania umowy.  

4.  Wszelkie transakcje pieniężne zostaną zapłacone przez Zamawiającego przelewem bankowym 

do wyboru Wykonawcy czy na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury i 

dostarczonej do Zamawiającego czy na podstawie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i 

przesłanej do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 
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listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane,  lub usługi oraz partnerstwie publiczno–prawnym (DZ. U.  z 2018 r. poz. 

2191). 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy 

dopuszcza się zmianę wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. 

Taka zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne.  

7. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

8. Zaliczka zaliczana jest na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone wyłącznie w formie  gwarancji bankowej  lub 

gwarancji ubezpieczeniowej  z klauzulą zapłaty „na pierwsze żądanie” i musi zostać dostarczone 

w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego. 

10. Dokument zabezpieczenia zaliczki Zamawiający zwraca po zapłaceniu Wykonawcy reszty 

wynagrodzenia. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż 

do zakończenia realizacji zamówienia. 

12. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data 

jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 3 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia 

zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z 

uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju 

zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w 

terminie 14  dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy.  

13. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający korzysta z zabezpieczenia w taki sposób, że 

kwota w wysokości zaliczki zostaje z zabezpieczenia pobrana.  

14. Cena wskazana powyżej, zawiera całkowity koszt realizacji umowy, obejmujący wszystkie koszty 

związane z realizacją umowy, w tym kompletną realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 

wszystkich warunków OPZ i ofercie, w tym koszty niezbędne do jego wykonania z 

uwzględnieniem wszystkich ciężarów publicznoprawnych (opłat, ceł i podatków, w tym podatku 

VAT).  

15. Rachunek bankowy Wykonawcy jest uwzględniony w wykazie informacji o podatnikach VAT. 

§ 3 Terms of payment 

1. Payment to the Contractor’s account in the following way: 
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a) 40% of the gross contract value payable as an advance payment. The advance payment will be payable 

within 30 days based on the VAT invoice and after submission of the original document of the 

lodging of the advance security by the Contractor for the amount of the advance payment. 
b) 30% of the gross contract value payable by bank transfer on the basis of the original correctly issued 

invoice delivered to the Contracting Entity within 3 days from the date of the preliminary acceptance 
protocol signed by both parties and on the basis of shipping documents, after performing the preliminary 
acceptance tests at the Contractor site and shipping  the device to the Contracting Entity site. 

c) 30% of the gross contract value payable by bank transfer based on the original of a correctly issued invoice 
, delivered to the Contracting Entity within 3 days from the date of the acceptance protocol signed by both 
parties, after installation, commissioning of the subject of the contract, performance of the acceptance 
test and training in the Contracting Entity's laboratory in Piaseczno. 

2. Contracting Entity shall pay the Contractor the above mentioned payments within 30 days from the date of receipt 

of a correctly issued invoice, i.e. in accordance with the regulations 

3. The security is to cover a period from at least the date of submission of the VAT invoice until the end of the contract 

period 

4. All the monetary transactions will be paid by the Contracting Entity by bank transfer at the discretion of the 

Contractor on the basis of the original correctly issued invoice delivered to the Contracting Entity or on the basis of 

a structured electronic invoice sent to the Contracting Entity via the platform in accordance with art. 4 of the Act of 

9 November 2018 on electronic invoicing in public procurement, concessions for construction works or services and 

public-legal partnership (Official Journal of 2018, item 2191). 

5. The day of payment is the day on which the bank charges the Contractor's account. 

6. In the event of a change in the statutory VAT rate during the term of the contract, the value of the contract may be 

changed by the difference resulting from the change in the value of VAT. Such a change may occur after the 

Contracting Entity accepts the Contractor's written application containing factual and legal justification. 

7. The claim arising from this contract may not be subject to assignment to third parties without the consent of the 

Contracting Entity. 

8. The advance payment is against the Contractor's pay. 

9. The advance payment security may only be lodged in the form of a bank guarantee and must be delivered in writing 

to the Contracting Entity site. 

10. The advance payment security document shall be returned by the Contracting Entity after remained pay to the 

Contractor. 

11. The Contractor is obliged to ensure that the advance payment is valid and enforceable until the end of the contract. 

12. If the terms of the advance security submitted by the Contractor include its expiry date and the Contractor shall not 

lodge an extension of the advance payment security on 3 working days before this date, the Contracting Entity is 

entitled to realize the security and the obtained funds from this account to provide advance security. The Contracting 

Entity keeps this type of security on an interest-bearing bank account and returns within 14 working days after the 

final settlement of the advance payment together with interest arising from the bank account agreement, where it 

was stored, reduced by the cost of operating this account and bank commission for money transfer to the Contractor 

bank account. 

13. In the case of termination of the contract, the Contracting Entity shall use the security in such a way that the amount 

of the advance shall be collected from the security. 

14. The price indicated above includes the total cost of the Contract, including all costs related to the contract, including 

the complete execution of the contract subject, taking into account all the conditions of the subject of the contract 

description and the offer, including the necessary costs for its execution, taking into account all public law charges 

(fees, customs and taxes, including VAT). 

15. The Contractor's bank account is included in the information list of the VAT payers. 



 

Postępowanie  Nr K1/31/2020 60 

 

 

§ 4 Warunki dostawy 

1) Przedmiot umowy będzie wysłany na poniższy adres i pozostawiony do dyspozycji 

Zamawiającego. 

Adres dostawy:   

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej 

Zakład Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych 

 ul. Okulickiego 5E  

05-500 Piaseczno 

2)  Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy kartę katalogową i deklarację zgodności 

CE urządzenia wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski. 

3) Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie: ………………………….. tygodni od daty  

podpisania umowy,  

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu techniczne warunki instalacyjne urządzenia w ciągu 21 

dni od daty podpisania umowy 

 

 

§ 4 Terms of delivery  

1) The subject of the Contract will be sent to the address below and placed at the disposal of the Contracting Entity. 

Delivery address:   

Łukasiewicz Research Network – Institute of Electron Technology 

Division of Silicon Microsystem and Nanostructure Technology 

5A Okulickiego St. 

05-500 Piaseczno , Poland 

2) The contractor will provide, together with the subject-matter hereof, a catalog card and the CE declaration of 

conformity of the device together with a translation into Polish or English. 

3) The subject of the Contract will be completed within _______ weeks from the date of the Contract. 

4) The Contractor shall provide the Contracting Entity with technical installation conditions of the device within 21 days 

from the date of signing the contract. 

 

§ 5 Odbiór przedmiotu umowy     

1) Dwuetapowy test akceptacyjny będzie polegał na:  

a) teście dokładności pozycjonowania struktur na podłożu wykonany metodą montażu 

adhezyjnego na strukturach dostarczonych przez Zamawiającego; przynajmniej 10 struktur  

(U Wykonawcy i po instalacji urządzenia w laboratorium Zamawiającego w Piasecznie). 

Test dokładności pozycjonowania z użyciem struktur Wykonawcy (U Wykonawcy i po instalacji 

urządzenia w laboratorium Zamawiającego w Piasecznie). 
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b) montażu matrycy (5x5) struktur o wymiarach 360 x250µm na podłożu dostarczonym przez 

Zamawiającego; montaż z wykorzystaniem modułu do stemplowania; podłoże mocowane 

próżniowo (U Wykonawcy i po instalacji urządzenia w laboratorium Zamawiającego  

w Piasecznie).  

c) montażu 10 sztuk struktur o wymiarach 1.8x5mm w obudowach TO5; obudowy mocowane  

w uchwycie dostarczonym przez Zamawiającego; montaż z wykorzystaniem modułu 

dyspensera (U Wykonawcy). 

d) montażu 49 sztuk struktur o wymiarach 360 x250µm w obudowach ceramicznych   

o wymiarach 2,5x2mm; montaż z wykorzystaniem modułu do stemplowania; obudowy 

mocowane w uchwycie dostarczonym przez Zamawiającego (U Wykonawcy). 

e) teście metody flip-chip wykonany na standardowym zestawie testowym Flip Chip Test Wafer 

Pac 2.7 (po instalacji urządzenia w laboratorium Zamawiającego). 

f) teście metody flip-chip z zastosowaniem modułu do zanurzania komponentów 

przeprowadzony na strukturach wykonanych przez Zamawiającego. 

Montaż 20 sztuk struktur z kulkami złotymi na podłożu szklanym oraz 20 sztuk struktur na 

podłożu krzemowym; wymiary struktur 2x2mm, pola montażowe 0,1x0,1mm, rozstaw pól 

montażowych 0,8mm (po instalacji urządzenia w laboratorium Zamawiającego). 

g)  teście wyjmowania i sortowania struktur wykonanych przez Zamawiającego na podstawie 

mapy  z systemu CascadeKeithley – jedno podłoże 4” oraz na podstawie znaków ze znakowarki 

atramentowej – jedno podłoże 4”; jedno podłoże rozciągnięte na pierścieniu (standard 

Minitron ER177-5-06), drugie bez rozciągania na obręczy do piły DISCO DAD – 2H6T) (U 

Wykonawcy). 

 

2) Potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy  protokołu odbioru w formie pisemnej. 

 

§ 5 Subject of the Contract acceptance 

1) Two-stage acceptance test will rely on: 

a) test of adhesive bonding placement accuracy carried out using components provided by Contracting Entity; at least 

10 pcs. (In the Contractor’s factory and on site after the device installation); Test of adhesive bonding placement 

accuracy carried out using components provided the Bidder. (In factory and on site after the device installation in 

the Contracting Entity’s laboratory in Piaseczno) 

b)  chips assembling carried out on the matrix (substrate) provided by Contracting Entity.  (matrix 5x5, chip dimension 

360 x250µm). Bonding process using stamping module, substrate fixed by vacuum (In factory and on site after the 

tool installation) 

c) assembling of 10 chips (5 x1,8mm) in TO5 package. TO packages should be fixed in the holder provided by 

Contracting Entity. Bonding using dispenser module (in the Contractor’s factory) 

d) adhesive bonding of 49 chips (dimension 360 x250µm) in ceramic packages (2,5x2mm). Bonding process using 

stamping module. Chips, packages and holder will be  provided by Contracting Entity (in the Contractor’s factory) 

e) test of flip-chip carried out using a standard test kit Flip Chip Test Wafer Pac 2.7; (after the device installation in the 

Contracting Entity’s laboratory) 

f) flip-chip bonding of 20 chips (2x2mm) on the silicon substrate and 20 chips on the glass substrate. Assembling 

process using dipping station module. Chips geometry: bonding pads – 0,1x0,1mm, pad pitch – 0,8mm. Chips with 

gold bumps and substrates  will be provided by Contracting Entity  (after the device installation in the Contracting 

Entity’s laboratory) 

g) test of sorting chips from diced and expanded wafers. Test carried out on the two 4” wafers provided by Contracting 

Entity. Sorting first wafer according to data from Cascade/Keithley system, sorting second according to the  ink dots 

marks. Wafers will be provided on the blue tape and standard rings (Minitron ER177-5-06 and DISCO standard) (in 

the Contractor’s factory) 
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2) The acceptance of the subject of the Contract will be confirmed by signing the acceptance protocol in writing by the 

representatives of the Contracting Entity and the Contractor. 

 

§ 6 Kary umowne i prawo do odstąpienia 

1) W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę 

umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia do 

wysokości 10% jego wartości. 

2) W przypadku nieterminowej naprawy lub wymiany urządzenia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 

opóźnienia do wysokości 10% jego wartości. 

3) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, 

Wykonawca ten zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu 

umowy. 

4) W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania od Wykonawcy kary umownej, w 

wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający 

realizuje w terminie 7 dni od przekroczenia ww. terminu. 

5) Zamawiający może potrącić kwotę naliczonej kary umownej z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

6) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

naliczonej kary umownej. 

§ 6 Indemnity and right of withdrawal 

1) In case of delay, caused by negligence, or poor performance of the Contractor, the Contractor will pay to the 

Contracting Entity an indemnity of 0,1% of the value of the object of the Contract for each day of delay up to 10% 

of it’s value. 

2) In case of delay in repair or replacement of the object of the Contract, the Contractor will pay to the Contracting 

Entity an indemnity of 0,1% of the value of the object of the Contract for each day of delay up to 10% of it’s value. 

3) In case the Contractor will cancel the Contract because of reason caused by the Contractor, the Contractor will pay 

to the Contracting Entity penalty of the 10% of the value of the object of the Contract. 

4) In case of delay, caused by the Contractor, in delivery longer than 14 days, the Buyer can cancel the Contract and 

the Contractor will pay to the Buyer penalty of the 10% of the total Contract. The Contracting Entity may exercise 

the right to withdraw within 7 days of exceeding the above term. 

5) The Contracting Entity may deduct the amount of the stipulated damages from the remuneration due to the 

Contractor. 

6) The Contracting Entity is entitled to claim compensation exceeding the amount of the contractual penalty charged. 

 

§ 7 Gwarancja 

1) Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne. 
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2) Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie i jakość techniczną dostarczonego przedmiotu 

umowy w ciągu:…….. (okres gwarancji w ofercie) od daty podpisania protokołu odbioru bez 

uwag. 

3) Wykonawca w ramach gwarancji pokrywa koszty naprawy lub wymiany wadliwego towaru, jak 

również pokrywa koszty związane z jego transportem. 

4) W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek zrealizować naprawę lub wymianę nie później 

niż w okresie 6 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia usterek. 

5) Gwarancja zostanie przedłużona o czas ewentualnej naprawy przedmiotu umowy. 

6) Wymienione lub naprawione części zostaną objęte gwarancją Wykonawcy lub Producenta. 

7) W okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie  

w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterek. 

8) Po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie w 

ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterek. 

9) W okresie gwarancji, wszelkie naprawy i usługi (w tym dojazd do Zamawiającego) będą 

wykonywane na koszt Wykonawcy. 

§ 7 Warranty 

1) The Contractor will issue guarantee documents. 

2) The Contractor guarantees correct operation and technical quality of the delivered subject of the Contract within: 

...... (warranty period in the offer) from the date of signing the acceptance protocol without any commitments 

3) Under the warranty, the Contractor covers the costs of repairing or replacing the defective product and the costs 

associated with its transport. 

4) During the warranty period, the Contractor is required to complete the repair or replacement not later than within 6 

weeks from the date of the written notification of defects. 

5) The warranty will be extended by the time of eventual repair of the subject of the Contract. 

6) Replaced or repaired parts will be covered by the Contractor's or Manufacturer's warranty. 

7) During the warranty period, the Contractor guarantees a maximal service response time within 3 working days after 

the date of the defects notification. 

8) After the end of the warranty period, the Contractor guarantees the service reaction time within a maximum of 2 

business days from the date of failure notification. 

9) During the warranty period, all repairs and services (including access to the Contracting Entity) will be carried out at 

the expense of the Contractor. 

 

 

§ 8 Siła wyższa 
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1) Żadna ze Stron nie będzie uważana za naruszającą Umowę lub w inny sposób odpowiedzialna 

wobec drugiej Strony z powodu opóźnienia w realizacji lub niewypełnienia jej zobowiązań,  

o ile wynika to z działania siły wyższej. 

2) Poprzez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne i zewnętrzne zdarzenia poza kontrolą 

którejkolwiek ze Stron i któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec, a w szczególności akty 

terroru, wojny, klęski żywiołowe, epidemie, powodzie, wybuchy, o ile te zdarzenia będą 

stanowiły przeszkodę w wykonaniu Umowy. 

3) W przypadku działania siły wyższej, zobowiązania Strony, które nie są możliwe do spełnienia, 

będą zawieszone na okres działania siły wyższej i podjęte na nowo, kiedy tylko ich spełnienie 

będzie racjonalnie możliwe. 

4) Każda ze Stron powiadomi drugą o wystąpieniu siły wyższej niezwłocznie, jednak nie później 

niż w okresie 3 dni od daty jej wystąpienia. 

5) W przypadku, gdy Strona w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie poinformuje drugiej Strony 

o działaniu siły wyższej, a także o okresie zawieszenia realizacji swoich zobowiązań oraz dacie 

ich ponownego podjęcia, będzie ona odpowiedzialna za wszelkie szkody poniesione przez 

drugą Stronę. 

§ 8 Force Majeure 

1) Neither Party shall be considered to violate the Contract or otherwise be liable to the other Party due to delay in 

implementation or failure to fulfill its obligations as a result of force majeure. 

2) Force majeure means extraordinary and external events beyond the control of either Party and which neither Party 

could prevent, in particular acts of terror, war, natural disasters, epidemics, floods, explosions, provided these events 

constitute an obstacle to the performance of the Contract. 

3) In the event of force majeure, the obligations of the Party that are not possible to be fulfilled will be suspended for 

the period of force majeure and resumed as soon as their fulfillment is reasonably possible. 

4) Each Party shall notify the other of the occurrence of force majeure immediately, but not later than within 3 days of 

its occurrence. 

5) In the case when a Party does not inform the other Party of force majeure within the time limit referred to in para. 

4, as well as the period of suspension of performance of its obligations and the date of their resumption, the first 

Party will be responsible for any damage suffered by the other Party. 

 

§ 9 Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach 

wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych, jak i w przypadku wystąpienia 

okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia.  

2. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy są możliwe w 

przypadkach opisanych w ustawie Pzp oraz w sytuacjach opisanych poniżej: 
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a. zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego 

ministra; 

b. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadkach zaistnienia siły wyższej. 

c. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 

podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

§ 9 Amendments and Modifications 

1. The Contracting Entity provides for the possibility of making changes to the provisions hereof in relation to the 

content of the offer, on the basis of which the Contractor was selected, in cases arising directly from the provisions 

on public procurement, as well as in the event of the circumstances listed below, taking into account the conditions 

of their introduction.  

2. Any changes shall be in writing to be valid.  

3. Changes to the provisions of the Contract in relation to the content of the Contractor's Offer are possible in the cases 

described in the Public Procurement Law and in the situations described below: 

a. changes in legal regulations published in the Official Journal of the European Union, Official Journal, 

Monitor Polski or the Official Journal of the relevant minister; 

b. change in the date of the contract completion in cases of force majeure. 

c. change in applicable VAT rate; If the VAT change causes an increase in the costs of performing the Contract 

on the part of the Contractor, the Contracting Entity allows the possibility of increasing the remuneration 

by an amount equal to the difference in the amount of tax paid by the Contractor 

 

§ 10 Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, których nie da się wyjaśnić 

polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. Jurysdykcję sądową mają polskie 

sądy.  

§ 10 Dispute settlement 

Any disputes arising in connection with the performance hereof which cannot be resolved amicably, will be settled by the 

General Court with competent jurisdiction over the seat of the Contracting Entity. The law applicable to the Contract is the 

Polish law. Polish courts have legal jurisdiction. 

§ 11 Licencja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie, z zastrzeżeniem postanowień formularza ofertowego, 

licencji uprawniającej do korzystania ze wszystkich elementów dokumentacji oraz 

oprogramowania, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, dostarczonego w ramach zamówienia z prawem udzielenia sublicencji, 

w zakresie działalności Zamawiającego, jak też na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystanie dostarczonej dokumentacji do obsługi urządzenia; 

2) wprowadzanie i utrwalanie dokumentacji w pamięci komputera lub innych nośnikach 

elektronicznych, zarówno stacjonarnych jak i mobilnych;  
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3) zwielokrotnienie dokumentacji  na wszelkich nośnikach dla potrzeb obsługi urządzenia; 

4) wymiana nośników, na których utrwalono dokumentację oraz przenoszenie dokumentacji 

do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.  

2. Udzielona licencja obejmuje także wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzone przez 

Wykonawcę w dokumentacji w okresie gwarancji. 

3. Ilekroć jest mowa o oprogramowaniu uznaje się, że Wykonawca udziela licencji niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie dla tego oprogramowania lub programu 

komputerowego, w ramach wynagrodzenia na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 

4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wraz z udzieleniem praw majątkowych Zamawiającemu udzielone zostaje zezwolenie do 

wykonywania praw zależnych do ww. oprogramowania wraz z prawem do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.  

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których została utrwalona 

dokumentacja oraz oprogramowanie 

§ 11 License 

1. The Contractor grants the Contracting Entity, as part of the remuneration, non-exclusive, unlimited in time and 

territory, subject to the provisions of the bid form, license authorizing the use of all elements of documentation and 

software, constituting works within the meaning of the Act on Copyright and Related Rights, delivered as part of the 

contract with the right to sub-license, in the scope of the Contracting Entity's activities, as well as in the following 

fields of exploitation: 

1) using delivered documentation to operate the device; 

2) introducing and recording documentation in computer memory or other electronic media, both stationary and 

mobile;  

3) reproduction of documentation on all carriers for the purposes of operating the device; 

4) replacement of carriers on which documentation was recorded and transfer of documentation to computer 

memory and computer network servers.  

2. The license granted also includes any changes and updates introduced by the Contractor in the documentation 

during the warranty period. 

3. Whenever the software is referred to, it is considered that the Contractor grants a non-exclusive license, unlimited 

in time and territory for this software or computer program, as part of the remuneration in the fields of exploitation 

specified in art. 74, para. 4 of the Act on Copyright and Related Rights. 

4. Along with granting the property rights, the Contracting Entity is granted permission to exercise the rights 

dependent on the above software together with the right to authorize the exercise of dependent rights by third 

parties.  

The Contractor transfers to the Contracting Entity the ownership of carriers on which the documentation and software have 

been recorded 

 

§ 12 Dane osobowe  

1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego o 

przetwarzaniu danych osobowych wobec osób wskazanych przez siebie  

do kontaktu w celu realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego 

o przetwarzaniu danych osobowych wobec osób wskazanych przez siebie  

do kontaktu lub realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.  



 

Postępowanie  Nr K1/31/2020 67 

3. Obowiązek informacyjny wynika z artykułu 14 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). 

4. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego  poniżej 

wskazanej Klauzuli informacyjnej dla osób wskazanych przez firmy trzecie do kontaktu lub 

realizacji umowy zawartej z Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Technologii Elektronowej. 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie, al. Lotników 32/46, 02-668 

Warszawa; 

2)    w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi proszę kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ite.waw.pl; 

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb realizacji 

niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4)    administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, 

e-mail, telefon; 

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia 

wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami umowy; 

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym; 

7)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8)   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych; 

   
§ 12 Personal data 

1. The Contracting Entity undertakes to fulfill the information obligation on behalf of the Contractor on the processing of 

personal data for persons indicated by the Contracting Entity for contact in order to implement this Contract within 14 

days from the date of its conclusion.  

2. The Contractor undertakes to fulfill the information obligation on behalf of the Contracting Entity on the processing of 

personal data for persons indicated by the Contractor for contact in order to implement this Contract within 14 days 

from the date of its conclusion.  

3. The information obligation results from art. 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Regulation on data protection). 

4. The Contractor undertakes to fulfill the information obligation regarding the information clause indicated below for 

persons indicated by third companies to contact or perform the Contract concluded with the Łukasiewicz Research 

Network  - Institute of Electron Technology. 

In accordance with art. 14 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (Official Journal EU L 119 of 

04/05/2016) I inform that: 

1)    the controller of your personal data is Łukasiewicz Research Network – Institute of Electron Technology 

in Warsaw, 32/46 Lotników Av., 02-668 Warsaw; 

2)    in matters related to your personal data, please contact with the Data Protection Officer, e-mail 

address: iod@ite.waw.pl; 

3)     your personal data will be processed only for the purposes of implementing this Contract, pursuant to 

art. 6, para. 1 (f) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016; 

mailto:iod@ite.waw.pl
mailto:iod@ite.waw.pl
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4)    the controller processes the following personal data: name and surname, e-mail address, telephone 

number; 

5)    your personal data will be stored until the time limit for mutual claims between the parties hereto; 

6)    your personal data will not be transferred to external recipients; 

7)    you have the right to request the controller to access your personal data, the right to rectify it, delete 

it or limit its processing as well as the right to object to its processing; 

8)   you have the right to lodge a complaint to the supervisory body, i.e. the President of the Office for 

Personal Data Protection, if you believe that the processing violates the provisions on the protection of 

personal data; 

 

 

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Załącznik nr 1 – „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr ………………… z dnia …………………. 

r." stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

2. Załącznik nr 2 – „Formularz Ofertowy z dnia ……………….. r.” stanowi integralną część niniejszej 

Umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 

 
§ 13 Final settlements 

1. Appendix 1  – “Terms of Reference No. ……….. dated ………………….” is an integral part of this Contract. 

2. Appendix 2 – “Bid Form of……………….. ” is an integral part of this Contract. 

3. All matters not covered by this Contract shall be governed by the relevant provisions of the Civil Code. 

4. Any changes to this Contract shall be in writing to be valid. 

5. This Contract is made out in two originals, one original for the Contractor and one for the Contracting Entity. 

6. This Contract shall enter into force on the date of its signing by both Parties. 

 

  

       Wykonawca Zamawiający 
             Contractor         Contracting Entity 


