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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 

 progów unijnych, prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi  negocjacjami pn.:  

 

Dostawy środków ochrony dróg oddechowych. 
 

LBHP/03/2021 

/sygnatura/ 
 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej 

OpenNexus dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Legnica, wrzesień 2021 r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy 

Adres: ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica 

Tel. (76) 743 98 30 

NIP: 631-020-07-71 

Regon: 000027542-00033 

BDO: 000011457 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@imn.legnica.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie elementy związane z procedurą: Platforma zakupowa OpenNexus 

https://platformazakupowa.pl 

Link do profilu Zamawiającego na platformie znajduje się na stronie www.imn.legnica.pl 

w zakładce „przetargi”. 

Godziny pracy: od 715 do 1515 od poniedziałku do piątku 

 

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

 

1. Postępowanie, którego dotyczy SWZ oznaczone jest sygnaturą: LBHP/03/2021. 

2. Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 

wyżej podane oznaczenie. 

 

III. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 

pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ustawą p.z.p. lub p.z.p.” oraz niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych 

o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dale 

SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy p.z.p. oraz aktów wykonawczych wydanych do 

tejże ustawy. 

5. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania dostaw. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony dróg oddechowych. 

Postępowanie zostało podzielone na trzy (3) części: 

1) Część I – dostawy zestawów ochrony dróg oddechowych z wymuszonym 

systemem wymiany powietrza wraz z akcesoriami. 

2) Cześć II – dostawy półmasek i masek pełnotwarzowych wraz z akcesoriami. 

3) Część III – dostawy filtrów i akcesoriów do sprzętu ochrony dróg oddechowych. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

18.44.41.11-4 Hełmy ochronne 

42.51.43.20-1 Filtry gazu 

31.44.00.00-2 Baterie 

42.51.43.00-5 Aparatura filtrująca 

18.14.30.00-3 Akcesoria ochronne 

mailto:przetargi@imn.legnica.pl
https://platformazakupowa.pl/
http://www.imn.legnica.pl/
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3. PARAMETRY, NORMY I ILOŚCI zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SWZ 

z podziałem na daną część. 

 

4. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW: 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w trakcie obowiązywania Umowy dla każdej 

z części, od daty podpisania umowy, według aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego  

pisemnie poprzez e-mail. W treści zamówienia wskazany będzie asortyment oraz jego 

ilość. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia zobowiązany jest do pisemnego (e-mail) 

potwierdzenia jego przyjęcia w dniu otrzymania zamówienia. Wykonawca zrealizuje 

każdorazową dostawę w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia 

o zapotrzebowaniu. Czas realizacji dostawy oznacza okres liczony od dnia otrzymania 

zgłoszenia o zapotrzebowaniu do dnia dostarczenia zamówienia do magazynu: Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Legnica ul. Złotoryjska 

194 w Legnicy (teren Huty Miedzi „Legnica”). Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania Zamawiającego o terminie dostaw sprzętu z 1 dniowym 

wyprzedzeniem.  

2. Dostawy  sprzętu odbędą się na koszt Wykonawcy. Ryzyko i ubezpieczenie na czas 

transportu leży po stronie Wykonawcy.  

 

5. MIEJSCE DOSTAW: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Legnica, Magazyn przy 

ul. Złotoryjskiej 194, Legnica 59-220 (teren Huty Miedzi „Legnica”). 

 

V. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT: CZĘŚCIOWYCH, 

WARIANTOWYCH, W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH, ZAWARCIA 

UMOWY RAMOWEJ ORAZ O PRZEWIDYWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ, ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZAMÓWIEŃ 

POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG I PRZEDMIOTOWYCH 

ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może 

złożyć ofertę na jedno, klika lub na wszystkie zdania.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na dodatkowych 

dostawach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy p.z.p. 

8. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy 

od daty zawarcia umowy dla każdej części, lub do wcześniejszego zrealizowania 

wartości umowy, w zależności co nastąpi pierwsze. 
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których 

spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać; 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których 

spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać; 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których 

spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać; 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej: 

jedną dostawę sprzętu ochrony dróg oddechowych odpowiadającą swym 

zakresem do przedmiotu zamówienia na łączną kwotę minimum: 

➢ dla części I i II: 10 000 zł netto, 

➢ dla części III: 100 000 zł netto. 

UWAGA !!! Wykonawca powinien wykazać jedną dostawę niezależnie na 

ile części składa ofertę. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy p.z.p.) Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek 

z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy p.z.p.: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
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e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) 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 pkt 1);  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

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

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 

od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy p.z.p. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt. 1, 2, 5 i 6 ustawy p.z.p., jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 

110 ust. 2 ustawy p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania rzetelności, Zamawiający 

wyklucza Wykonawcę. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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IX. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 106 ustawy p.z.p. wymaga złożenia przedmiotowych 

środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone 

przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki 

dowodowe do oferty: 

a) zdjęcia przedmiotu zamówienia; 

b) opis techniczny; 

c) parametry techniczne; 

d) instrukcje użytkowania; 

e) instrukcje przechowywania i konserwacji; 

f) karty gwarancyjne; 

g) szczegółowe warunki reklamacji; 

h) warunki serwisu (zasady, gwarancja poserwisowa). 

3. Przedmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w pkt. 2 muszą zostać przedstawione 

w języku polskim. 

4. Przedmiotowe środki dowodowe muszą być zgodne z asortymentem, na który 

Wykonawca składa ofertę.  

5. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy p.z.p. wzywa Wykonawcę do złożenia, 

uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych 

w terminie nie krótszym niż 5 dni. 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

 

A. DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT:  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia.  

 

B. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY PRZEKAZYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO 

OFERTA  ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA 

UWAGA !!! – JEŻELI OFERTA WYKONAWCY ZOSTAŁA OCENIONA JAKO 

NAJKORZYSTNIEJSZA W KILKU CZĘŚCIACH WYKONAWCA SKŁADA 

DOKUMWENTY TYLKO RAZ 

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
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p.z.p. stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

2. W przypadku, nie wskazania przez Wykonawcę informacji o których mowa w ust. 1 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia podmiotowych  środków dowodowych: 

a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy p.z.p. 

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 

369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;  

b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. w zakresie odnoszącym się do 

podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 ustawy p.z.p. – wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ, 

c) Wykaz dostaw wykonanych  okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 

wykonane – wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SWZ; 

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń 

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają 

w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej 

"r.d.e.") 

 

C. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, 

o których mowa w ust. 1: 

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

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
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niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający tą okoliczność. 

b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

d) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie 

może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach 

lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów 

podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca: 

a) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 

zasobów Wykonawcy; 

b) składa wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;  

c) w terminie określonym w Rozdziale IX lit. B SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych 

podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane. 

 

D. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo 

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 
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2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu 

oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,                    

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                             

Z WYKONAWCAMI 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiający a Wykonawcą 

odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:  

a) Platformy zakupowej OpenNexus do obsługi postępowań przetargowych, 

dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl;  

b) Poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@imn.legnica.pl  

- z zastrzeżeniem, iż oferta i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, mogą zostać 

przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.  

3. Po otwarciu ofert Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty, drogą elektroniczną, odpowiednio na adres e-mail podany w ofercie. 

4. Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej będą przekazywane drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 

Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty 

elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ przesyłając 

wniosek w formie pliku pdf oraz doc (łącznie) na adres Zamawiającego: 

przetargi@imn.legnica.pl. 

7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień treści SWZ niezwłocznie, na zasadach 

i w terminach określonych w art. 284 ustawy p.z.p., jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli 

wyjaśnień w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, przedłuża termin 

składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia odpowiednio ofert. Przedłużenie terminu składania 

odpowiednio ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie 

https://platformazakupowa.pl/
mailto:przetargi@imn.legnica.pl
mailto:przetargi@imn.legnica.pl
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wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 

SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert. 

8. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje               

o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem 

Platformy. 

9. W uzasadnionym przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Zamawiający udostępni za pośrednictwem Platformy. 

10. Zamawiający przedłuży termin składania odpowiednio ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji 

treści SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

➢ w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Izabela Wilczyńska   

➢ w sprawach proceduralnych – Monika Kaczmara 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@imn.legnica.pl  

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.10.2021 r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ          

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową OpenNexus.  

4. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale X A SWZ; 

b) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale X A 

SWZ (jeżeli   dotyczy); 

c) przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale IX; 

d) oświadczenie o udostępnieniu zasobów - jeżeli dotyczy. 

5. Zamawiający nie ponosi kosztów próbek. 

mailto:mpo@mpo.lubin.pl
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6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

7. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument 

pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez notariusza. 

8. Ofertę, sporządza się i składa, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej: 

a) forma elektroniczna – warunki zachowania elektronicznej formy są określone 

w art. 781 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 

z późn. zmianami) - dalej k.c. Zgodnie z tym przepisem do zachowania 

elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli 

w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

b) postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – status odpisu podpisu 

zaufanego oraz zasady jego wydawania i użytkowania określa ustawa 

z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) - dalej i.d.p.r.z.p. Zgodnie z tą ustawą, 

podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są 

zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie 

środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 

20aa pkt 1 i.d.p.r.z.p; 

c) postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym -  status podpisu 

osobistego oraz zasady jego wydawania i użytkowania określa ustawa z dnia 

6.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  Zgodnie z tą 

ustawą,  podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu 

art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 

z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 

uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu 

podpisu osobistego. Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje 

w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny 

podpisowi własnoręcznemu. 
9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz 

postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.  

10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, 

że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym 

i odpowiednio oznaczonym pliku. 

11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 

dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(78(1))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(78(1))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(20(aa))pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(20(aa))pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68451698?unitId=art(3)pkt(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67427567?cm=DOCUMENT
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XIV. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową OpenNexus do dnia: 

09.09.2021 r. do godz. 9:50. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie Zakupowej. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.09.2021 r. o godz. 10:30  

3. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. 

W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanym 

formularzu dla części na które Wykonawca składa ofertę. Formularz powinien 

zostać wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a, który zawiera 

co najmniej: 

• Cenę jednostkową netto ……………………………… zł, 

• Wartość ogółem zamówienia netto  ………….…………… zł, 

• stawka podatku VAT 

• Wartość ogółem zamówienia brutto ………….…………… zł, 

• Symbol PKWiU ………………………... 

 

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ, niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5. Zaoferowana cena musi zostać podana liczbą oraz słownie. W przypadku rozbieżności 

przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotówkach, wg 

cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym. 

8. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto 

odrębnie dla każdej części. 
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XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert odrębnie dla każdej części: 

a) Cena (C) – waga kryterium 100% 

2. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:  

Cena (C) = (najniższa wartość oferty brutto*/ wartość brutto badanej oferty) x 100 
        *spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
 

XVII. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI 

1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy p.z.p., 

tzn. nie będzie ograniczał liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert. 

2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający 

poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

o Wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, 

2) których oferty zostały odrzucone,  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 

negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje 

w celu ulepszenia treści ofert. 

4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody 

drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych 

z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich 

ujawnieniem. 

5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym 

fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 

1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania; 

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą 

one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 

treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 

Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu.  

9. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 

zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 
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XVIII. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 

Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej i prześle Wykonawcom, którzy złożyli 

oferty poprzez Platformę Zakupową OpenNexus.  

2. Zawarcie umowy nastąpi wg Istotnych Warunków Umowy Zamawiającego, 

stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ dla części I, II i III. Postanowienia ustalone 

w Istotnych Warunkach  Umowy nie podlegają negocjacjom. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 421 

ustawy p.z.p.  

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia.  

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości (dla każdej części na 

którą Wykonawca złożył ofertę): 

➢ 5 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy.  

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy przed dniem podpisania umowy. 
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3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w BNP Paribas 

Bank Polska S.A. konto nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438, 

z adnotacją: "Zabezpieczenie – do umowy dotyczącej postępowania 

LBHP/03/2021”.  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo   

– kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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.  

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji oryginał 

dokumentu zabezpieczenia (w formie poręczenia lub gwarancji), opatrzony podpisem 

osób upoważnionych do jego wystawienia (w tym wypadku przedstawiciela banku lub 

ubezpieczyciela), Wykonawca winien złożyć formie papierowej w siedzibie 

Zamawiającego. 

4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być złożony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

5. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić 

projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. 

Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej 

poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu 

naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 

zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej 

z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela 

do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 

postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że 

zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum). 

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
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XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w Istotnych Warunkach Umowy (dalej: IWU), 

stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ dla części I, II i III. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 

i art. 455 ustawy p.z.p. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie wskazanym w IWU. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy 

p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 

r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 
XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO  

 

1. 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 Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz -

 Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica; 

▪ administrator wyznaczył Inspektora  Danych Osobowych z którym można się 

kontaktować pod adresem email: iod@imn.gliwice.pl  

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego  prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi 

negocjacjami; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 

ustawy p.z.p.;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy 

p.z.p., 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 przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.; 

▪ 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; 

− 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 ***;   

mailto:iod@imn.gliwice.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

▪ 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.  

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna opisu przedmiotu zamówienia dla części I, II i III 

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy; 

Załącznik nr 2a – Formularz dla części I, II i III 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczące przynależności do grupy 

kapitałowej; 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji; 

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw 

Załącznik nr 7 – Istotne Warunki Umowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Dostawy środków ochrony dróg oddechowych, sygn. LBHP/03/2021 

 

 

Część  I – dostawa zestawów ochrony dróg oddechowych z wymuszonym systemem wymiany 

powietrza wraz z akcesoriami 

 

Lp. Nazwa artykułu 
Planowana 

ilość zakupu 

1. 

Kompletny zestaw sprzętu ochrony dróg oddechowych – urządzenie  z wymuszonym 
systemem nawiewu powietrza przez filtry zasilane bateriami zgodny z wymaganiami EN 12941 
w klasie TH3,  
Skład pojedynczego zestawu 
1) Jednostka filtrująca z baterią, ładowarką oraz  z pasem nośnym; 

• Waga jednostki filtrującej max. 1,5 kg; 
• Minimalny przepływ powietrza 175 l/min; 

   • Automatyczny system kalibracji przepływu; 
   • Wskaźnik wyczerpania baterii; 
   • Wskaźnik stłumionego przepływu; 
   • Bateria z możliwością ładowania w wielogniazdowej stacji ładującej 
   • Czas pracy baterii min. 8 h; 
   • Czas ładowania baterii max. 4 h; 
   • Wibracyjny/akustyczny/ optyczny system wskazania alarm 

• spełnia wymagania (EU) 2016/425 
 

2) Hełm - Nagłowie z przyłbicą (wizjerem) z poliwęglanu, odporną na wysokie temperatury, 
zadrapania, o szerokim polu widzenia,  
• Hełm pełny, 
• ochrona przed rozbryzgami stopionego metalu MM  
• okres użytkowania – min. 5 lat od daty dostarczenia  
• elastyczny wąż,  
•  EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166, EN 397 

5 kpl. 

2. 
Dostawa bieżąca filtrów ABE1P3 wraz z filtrem wstępnym do stosowania w systemie z  
wymuszonym przepływem powietrza, kompatybilne z zestawem wyszczególnionym w 
pkt.1, spełnia wymagania normy PN-EN 12941:2002/A2:2008 

60 kpl  

3. Wizjer z Poliwęglanu do hełmu do jednostki filtrującej. kompatybilny z zestawem 
wyszczególnionym w pkt.1, Temperatura robocza -10 – +55 °C, < 90 % RH 

15 szt. 

4. Napotnik do hełmu do jednostki filtrującej, kompatybilny z zestawem 
wyszczególnionym w pkt.1 

20 szt. 

5. Wąż doprowadzający z hełmu do jednostki filtrującej, kompatybilny z zestawem 
wyszczególnionym w pkt.1, Temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

25 szt. 

6. 
Osłona węża, która zapewnia ochronę przed rozpryskami i iskrami powstającymi przy 
spawaniu i szlifowaniu, kompatybilna z zestawem wyszczególnionym w pkt.1, 
Temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

25 szt. 

7. Uszczelniacz  podbródkowy do hełmu, kompatybilny z zestawem wyszczególnionym w 
pkt.1, Temperatura robocza -10 – +55 °C, < 90 % RH 20 szt. 

8. 
Szelki regulowane do podłączenia  pasa z jednostką filtrującą, kompatybilne z 
zestawem wyszczególnionym w pkt.1, możliwość zamontowania jednostki filtrującej 
na poziomie dolnej części pleców lub między łopatkami.  

5 szt. 

  

 
Część II – dostawa półmasek i masek pełnotwarzowych wraz z akcesoriami 

 

Lp. Nazwa artykułu 
Planowana 

ilość zakup 

1. 

Półmaski  z jednym zestawem filtrów do ochrony dróg oddechowych  o parametrach:     
➢ Część twarzowa wykonana z miękkiego silikonu 
➢ regulowane paski nagłowia 
➢ szerokie nagłowie 
➢ Możliwość współpracy z filtrami klasy P3 oraz pochłaniaczami gazowymi klasy A, B, E i K 
➢ zawory oddechowe 
➢ zakres użytkowania w temp. do +550C 
➢ różna rozmiarówka 
➢ spełnia wymagania (EU) 2016/425 

20 szt. 
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2. 

Maski pełnotwarzowe z wizjerem do ochrony dróg oddechowych 
➢ Lekka i wyważona konstrukcja 
➢ silikonowe uszczelnienie twarzy 
➢ Wyposażona w  zawory wdechowe i zawory wydechowe 
➢ Paski nośne z materiału odpornego na działanie wysokiej temperatury; 
➢ Szerokokątny wizjer z poliwęglanu 
➢ Możliwość współpracy z filtrami klasy P3 oraz pochłaniaczami gazowymi klasy A, B, E i K 
➢ zakres użytkowania w temp. do +550C 
➢ różna rozmiarówka; 
➢ spełnia wymagania (EU) 2016/425,  

20 szt. 

3. 
Dostawa bieżąca filtrów ABE1P3 wraz z filtrem wstępnym do masek pełnotwarzowych 
i  półmasek wymienionych w pkt. 1 i 2, spełnia wymagania normy PN-EN 
14387+A1:2008 (EN 14387:2004+A1:2008),  EN 143 

240 kpl. 

4. 
Dostawa bieżąca filtrów ABEKP3 wraz z filtrem wstępnym do stosowania w do masek 
pełnotwarzowych i  półmasek wymienionych w pkt. 1 i 2, PN-EN 14387+A1:2008 (EN 
14387:2004+A1:2008),  EN 143 

200 kpl. 

5. Zapasowy wizjer z poliwęglanu  do maski pełno twarzowej, wymienionej w pkt.2, 
Temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

5 szt. 

6. Zapasowe nagłowie do półmaski, wymienionej w pkt.1, nagłowie pojedyncze, 
Temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

5 szt. 

7. Zapasowe nagłowie tekstylne do maski pełnotwarzowej wymienionej w pkt.2, 
Temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 5 szt. 

8. Pokrywa filtra wstępnego do masek pełnotwarzowych i  półmasek wymienionych w 
pkt. 1 i 2 

20 szt. 

9 Zestaw wymienny zaworów oddechowych do maski pełnotwarzowej wymienionej w 
pkt.2, temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

5 kpl. 

10. Zestaw wymiennych zaworów oddechowych do półmaski wymienionej w pkt.1, 
temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 5 kpl. 

  

 

Część III – dostawa filtrów i akcesoriów do sprzętu ochrony dróg oddechowych 
 

Lp. Nazwa artykułu 
Planowana 

ilość zakupu  

1. 
Dostawa bieżąca pochłaniacza ABE 1 przeznaczone do stosowania w systemie 
z wymuszonym przepływem powietrza SR 500 firmy Sundstrom lub równoważny, 
spełnia wymagania normy PN-EN 12941:2002/A2:2008 

880 szt. 

2. 

Dostawa bieżąca filtrów do masek, półmasek oraz urządzeń filtrujących 
o parametrach: Filtry przeciwpyłowe klasy P3 przeznaczone do stosowania w systemie 
z   wymuszonym przepływem powietrza SR 500 firmy Sundstrom lub równoważny, 
spełnia wymagania normy PN-EN 12941:2002/A2:2008 

2500 szt. 

3. 

Dostawa bieżąca filtrów do masek, półmasek o parametrach: Filtry przeciwchemiczne 
(pochłaniacze) klasy ABEK przeznaczone do stosowania w maskach SR 100/SR 200 
firmy Sundstrom lub równoważny, PN-EN 14387+A1:2008 (EN 14387:2004+A1:2008),  
EN 143 

480 szt. 

4. 

Dostawa bieżąca filtrów do  urządzeń filtrujących o parametrach: Filtry 
przeciwchemiczne (pochłaniacze) klasy ABEK przeznaczone do stosowania w systemie 
z   wymuszonym przepływem powietrza SR 500 firmy Sundstrom lub równoważny, PN-
EN 14387+A1:2008 (EN 14387:2004+A1:2008),  EN 143 

365 szt. 

5. Filtr wstępny tkaninowy (op.5 szt.) przeznaczony do stosowania w maskach SR 
100/SR 200/SR 500 firmy Sundstom lub równoważny 8800 szt. 

6. 

Bateria do jednostki filtrującej kompatybilna z  dotychczas stosowanymi maskami 
firmy Sundstrom SR 500 lub równoważny 

• Czas pracy baterii min. 8 h; 
• Czas ładowania baterii max. 4 h; 

10 szt. 

7. 

Hełm - Nagłowie z przyłbicą (wizjerem) z poliwęglanu, odporną na wysokie 
temperatury, zadrapania, o szerokim polu widzenia, Hełm pełny, ochrona przed 
rozbryzgami stopionego metalu MM, okres użytkowania – min. 5 lat od daty 
dostarczenia,  w klasie TH3, EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166, EN 
397Nagłowie z przyłbicą (wizjerem) ze szkła bezpiecznego, odporną na wysokie 
temperatury i zadrapania, o szerokim polu widzenia, i pełnym kaskiem ochronnym  
w klasie TH3 (osłona całej głowy); kompatybilny z  dotychczas stosowanymi maskami 
firmy Sundstrom lub równoważny,  

10 szt.  

8. 
Pas z jednostką filtrującą kompatybilne z  dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom lub równoważny 

• Waga jednostki filtrującej max. 1,5 kg; 
8 szt. 
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• Minimalny przepływ powietrza 175 l/min; 
   • Automatyczny system kalibracji przepływu; 
   • Wskaźnik wyczerpania baterii; 
   • Wskaźnik stłumionego przepływu; 
   • Bateria z możliwością ładowania w wielogniazdowej stacji ładującej 
   • Czas pracy baterii min. 8 h; 
   • Czas ładowania baterii max. 4 h; 
   • Wibracyjny/akustyczny/ optyczny system wskazania alarm 

• spełnia wymagania (EU) 2016/425 

9. 
Zapasowy wizjer z Poliwęglanu do hełmu kompatybilny  z  dotychczas stosowanym 
Hełmem SR 580 maskami firmy Sundstrom lub równoważny, Temperatura robocza -10 
– +55 °C, < 90 % RH 

52 szt. 

10. Zapasowy wizjer z Poliwęglanu do hełmu kompatybilny  z  dotychczas stosowanym 
Hełmem SR 570 firmy Sundstrom lub równoważny 

12 szt. 

11. 
Zapasowy wizjer z poliwęglanu do maski pełnotwarzowej, kompatybilny z dotychczas 
stosowanymi maskami firmy Sundstrom SR 200 lub równoważny, Temperatura 
robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

45 szt. 

12. 
Nagłowie materiałowe -paski  przytrzymujące półmaski, kompatybilne z dotychczas 
stosowanymi maskami firmy Sundstrom SR 100 lub równoważny, nagłowie 
pojedyncze, Temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

30 szt. 

13. 
Nagłowie materiałowe - paski przytrzymujące maskę pełnotwarzową, kompatybilne 
z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom SR 200 lub równoważny, 
Temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

50 szt. 

14. Napotnik do Hełmu do jednostki filtrującej, kompatybilny z dotychczas stosowanym 
nagłowiem SR 570 firmy Sundstrom lub równoważny  10 szt. 

15. Napotnik do hełmu do jednostki filtrującej, kompatybilny z dotychczas stosowanym 
nagłowiem SR 580 firmy Sundstrom lub równoważny 85 szt. 

16. 
Wąż doprowadzający z hełmu do pasa, kompatybilny z dotychczas stosowanym 
nagłowiem SR 580  firmy Sundstrom lub równoważny, Temperatura robocza  -10 – 
+55 °C, < 90 % RH 

25 szt. 

17. 
Wąż doprowadzający z hełmu do pasa, kompatybilny z dotychczas stosowanym 
nagłowiem SR 570 firmy Sundstrom lub równoważny, Temperatura robocza -10 to +55 
°C, < 90 % RH 

5 szt. 

18. 

Tekstylna osłona węża, która zapewnia ochronę przed rozpryskami i iskrami 
powstającymi przy spawaniu i szlifowaniu, kompatybilny z  dotychczas stosowanymi 
maskami firmy Sundstrom lub równoważny, Temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 
90 % RH 

6 szt. 

19. Oringi do węża, kompatybilne z  dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 
SR 580 lub równoważny, Temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

30 szt. 

20. Oringi kompatybilne z  dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom SR 500 i SR 
200 lub równoważny, Temperatura robocza -10 – +55 °C, < 90 % RH 

45 szt. 

21. 
Uszczelniacz tekstylny  podbródkowy do hełmu, kompatybilny z  dotychczas 
stosowanym nagłowiem SR 580 firmy Sundstrom lub równoważny, Temperatura 
robocza -10 – +55 °C, < 90 % RH 

80 szt. 

22. 
Uszczelniacz tekstylny  podbródkowy do hełmu, kompatybilny z  dotychczas 
stosowanym nagłowiem SR 540 firmy Sundstrom lub równoważny, Temperatura 
robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

8 szt. 

23. 
Uszczelniacz tekstylny podbródkowy do hełmu, kompatybilny z  dotychczas 
stosowanym nagłowiem SR 570 firmy Sundstrom lub równoważny, Temperatura 
robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

8 szt. 

24. 

Szelki regulowane do podłączenia  pasa z jednostką filtrującą, kompatybilne 
z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom SR 500 lub równoważny, , 
możliwość zamontowania jednostki filtrującej na poziomie dolnej części pleców lub 
między łopatkami. 

6 szt. 

25. 
Membrany do maski pełnotwarzowej, kompatybilne z dotychczas stosowanymi 
maskami firmy Sundstrom SR 200 lub równoważny, temperatura robocza  -10 – 
+55 °C, < 90 % RH 

46 szt. 

26. Membrany do półmaski  kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom SR 100 lub równoważny, temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 21 szt. 

27. Oprawa filtra wstępnego, kompatybilna z dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom SR 100 lub równoważny, -10 – +55 °C, < 90 % RH 70 szt. 

28. Ładowarka jednostanowiska do baterii do jednostki filtrującej kompatybilna 
z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom SR 500 lub równoważny 10 szt. 

29. Sprężynka do Hełmu, kompatybilna z dotychczas stosowanym Hełmem Sundstrom SR 
580 lub równoważny, Temperatura robocza -10 – +55 °C, < 90 % RH 

60 szt. 

30. Więżba do Hełmu kompatybilna z dotychczas stosowanym Hełmem Sundstrom SR 580 
lub równoważny, Temperatura robocza  -10 – +55 °C, < 90 % RH 

30 szt. 

31. Więżba do Hełmu kompatybilna z dotychczas stosowanym Hełmem Sundstrom SR 570 
lub równoważny 

2 szt. 

32. Uszczelka do węża kompatybilna z wężem SR 541 firmy Sundstrom lub równoważny 10 szt. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ 

 
 
 
 

        

        
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: .................................................………..............................…..................... 

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

REGON: ..........................................………...….......   NIP: ………………..……………………………. 

reprezentowany przez:  ………………………………………………………….………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

Nazwa  i numer właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

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

Adres WYKONAWCY: ………………………………………………...………………………………….. 

………………………………………………………… województwo  …….………………..……………… 

Internet:http://......................................................... 

e-mail: ................................................................... 

 tel. ………………………......................................  

Bank ..................................................................... 

Nr konta .............................................................………………….........................,  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi 

negocjacjami, opublikowanym na Platformie Zakupowej OpenNexus Zamawiającego, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – Dostawy środków ochrony dróg 

oddechowych, sygn. LBHP/03/2021 zgodnie ze specyfikacją, przy następujących 

warunkach, w niżej podanej wartości brutto: 

Nr części 
Wartość brutto w (PLN) – wyliczona zgodnie  

z  Formularzem dla danej części  

I 
………………………………………………..…………. 

II 
………………………………………………..…………. 

III 
………………………………………………..…………. 

Dla części na którą Wykonawca składa ofertę, należy dołączyć do oferty Formularz stanowiący 

Załącznik nr 2a do SWZ. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie składania oferty na daną część pole w tabeli należy 

przekreślić lub pozostawić bez wypełniania. 

(pieczątka wykonawcy) 
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Oświadczamy, iż: 

1. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 

ze wszystkimi załącznikami oraz treść wyjaśnień i modyfikacji do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

3. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia. 

4. Podane w ofercie elementy ceny obejmują pełen przedmiot i zakres zamówienia zgodnie 

z zasadami i warunkami określonymi w SWZ, a także uwzględniają wszystkie składniki 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny. 

5. Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz 

w Istotnych Warunkach  Umowy. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych Warunkach Umowy. 

7. Niniejszym oświadczamy, iż zachowamy poufność danych dotyczących Zamawiającego 

uzyskanych w procesie toczącego się niniejszego postępowania. 

8. Akceptujemy treść Istotnych Warunków Umowy załączonej do SWZ i w przypadku wyboru 

naszej Oferty podpiszemy Umowę na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

9. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SWZ. 

10. Oświadczam, że wybór oferty będzie* / nie będzie* prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego (zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług). Poniżej wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego w Zamawiającego 

oraz podaję ich wartość bez kwoty podatku: 

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

 …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
(Jeżeli Zamawiający będzie płacił podatek VAT Wykonawcy, to powinien on oświadczyć, że wybór 
oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.) 

11. Oświadczamy, iż nie ustanowiono zakazu wstępu dla mojej firmy na tereny należące do 

KGHM Polska Miedź S.A. i oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za skutki takiego 

zakazu. W szczególności nie będę miał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego 

w przypadku istnienia takiego zakazu.  

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

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 2) 

13. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: …………………………………………………….……… 

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

14. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia w przypadku podpisania umowy: 

............................................, nr tel. ..........................., e-mail: .............................. 

15. Osoby uprawnione do podpisania umowy ze strony Wykonawcy:  
 

a) ...........................................……………......…. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

b) .......................................................…….... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

19. Wyrażamy zgodę na przekazywanie wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym 

postępowaniem pod wyżej wskazane adresy, w tym w szczególności wezwań do złożenia 

wyjaśnień, wezwań do uzupełnienia dokumentacji, dokonywania poprawienia omyłek, 

przekazania informacji o wyniku postępowania. Data przekazania pisma ze strony 

Zamawiającego w formie e-mail będzie uważana za wiążącą. 

20. Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe): 

 mikro przedsiębiorstwo; 

 małe przedsiębiorstwo; 

 średnie przedsiębiorstwo; 



 

    

 
      
LBHP/03/2021 – Dostawy środków ochrony dróg oddechowych                        str. 24 z 43 

 jednoosobowa działalność gospodarcza; 

 osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; 

 inny rodzaj: ……………………………………………………… (wpisać jaki). 

21. Zastrzegam/y następujące informacje ………………………..………………………………………………………….. 

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

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.  

23. Składając podpis pod niniejszą ofertą potwierdzam zgodność zawartych w niej i załączonych 

do niej dokumentach informacji ze stanem faktycznym, z pełną świadomością konsekwencji 

prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy w obrocie gospodarczym. 

24. Zgadzam się na przetwarzanie przez Zamawiającego danych zawartych w ofercie w zakresie 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie Cywilnym. 

25. Oświadczam/y, że zamówienie wykonam/y samodzielnie* / część zamówienia zamierzam/y 

powierzyć podwykonawcom* (określić zakres – poniższą tabelę wypełnić jeżeli dotyczy)  

  

26. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) …………………………………………. 

b) …………………………………………. 

c) …………………………………………. 

 
 
 
 

 

…….………..…………, dnia …………………                                            
      (miejscowość)                   ( data)                                                              
 
 
 

Wersja elektroniczna dokumentu: dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie 
i podpisuje się jedynie podpisem elektronicznym i składa za pomocą Platformy Zakupowej OpenNexus 

 

 
* niepotrzebne skreślić  
 

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

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
2) 

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

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Lp. Nazwa części zamówienia  (zakres prac powierzony podwykonawcy) 

1.  

2.  
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ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ 

 

 

 

 

        

        

 

FORMULARZ DLA CZĘŚCI NR I 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi 

negocjacjami, opublikowanym na Platformie Zakupowej OpenNexus Zamawiającego, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – Dostawy środków ochrony dróg 

oddechowych, sygn. LBHP/03/2021 zgodnie ze specyfikacją, przy następujących 

warunkach, w niżej podanej wartości brutto: 

Lp. Nazwa artykułu 
Planowana 

ilość zakupu 
Cena netto 

jednostkowa 
Wartość 

netto 
Podate
k VAT 

Wartość 
brutto 

1. Kompletny zestaw sprzętu ochrony dróg  5 kpl.     

2. 

Dostawa bieżąca filtrów ABE1P3 wraz 
z filtrem wstępnym do stosowania 
w systemie z  wymuszonym przepływem 
powietrza 

60 kpl      

3. Wizjer z Poliwęglanu do hełmu do jednostki 
filtrującej 

15 szt.     

4. Napotnik do hełmu do jednostki filtrującej 20 szt.     

5. Wąż doprowadzający z hełmu do jednostki 
filtrującej 

25 szt.     

6. 
Osłona węża, która zapewnia ochronę przed 
rozpryskami i iskrami powstającymi przy 
spawaniu i szlifowaniu 

25 szt.     

7. Uszczelniacz  podbródkowy do hełmu 20 szt.     

8. Szelki regulowane do podłączenia  pasa  
z jednostką filtrującą 

5 szt.     

SUMA (pozycji 1-8):  
 

 

 

 ……………………, dnia …………………                                                       
      (miejscowość)                ( data)   
 
                                                               

Wersja elektroniczna dokumentu: dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie 
i podpisuje się jedynie podpisem elektronicznym i składa za pomocą Platformy Zakupowej OpenNexus 

(pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ 

 

 

 

 

        

        

 

FORMULARZ DLA CZĘŚCI NR II 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi 

negocjacjami, opublikowanym na Platformie Zakupowej OpenNexus Zamawiającego, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – Dostawy środków ochrony dróg 

oddechowych, sygn. LBHP/03/2021 zgodnie ze specyfikacją, przy następujących 

warunkach, w niżej podanej wartości brutto: 

Lp. Nazwa artykułu 
Planowana 

ilość zakupu 
Cena netto 

jednostkowa 
Wartość 

netto 
Podatek 

VAT 
Wartość 
brutto 

1. Półmaski  z jednym zestawem filtrów do 
ochrony dróg oddechowych   

20 szt.     

2. Maski pełnotwarzowe z wizjerem do 
ochrony dróg oddechowych 

20 szt.     

3. 
Dostawa bieżąca filtrów ABE1P3 wraz z 

filtrem wstępnym do masek pełnotwarzowych 

i  półmasek wymienionych w pkt. 1 i 2 
240 kpl.     

4. 

Dostawa bieżąca filtrów ABEKP3 wraz z 

filtrem wstępnym do stosowania w do masek 

pełnotwarzowych i  półmasek wymienionych 

w pkt. 1 i 2 

200 kpl.     

5. Zapasowy wizjer z poliwęglanu  do 
maski pełno twarzowej  

5 szt.     

6. Zapasowe nagłowie do półmaski  5 szt     

7. Zapasowe nagłowie do maski 
pełnotwarzowej 

5 szt     

8. Pokrywa filtra wstępnego 20szt     

9. Zestaw wymienny zaworów 
oddechowych do maski pełnotwarzowej 

5 kpl     

10. Zestaw wymiennych zaworów 
oddechowych do półmaski 

5 kpl     

SUMA (pozycji 1-10):  
 

 

 ……………………, dnia …………………                                                       
      (miejscowość)                ( data)     
                                                           

Wersja elektroniczna dokumentu: dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie 
i podpisuje się jedynie podpisem elektronicznym i składa za pomocą Platformy Zakupowej OpenNexus 

(pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ 

 

 

 

 

        

        

 

FORMULARZ DLA CZĘŚCI NR III 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi 

negocjacjami, opublikowanym na Platformie Zakupowej OpenNexus Zamawiającego, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – Dostawy środków ochrony dróg 

oddechowych, sygn. LBHP/03/2021 zgodnie ze specyfikacją, przy następujących 

warunkach, w niżej podanej wartości brutto: 

Lp. Nazwa artykułu 
Planowana 

ilość zakupu 
Cena netto 

jednostkowa 
Wartość 

netto 
Podatek 

VAT 
Wartość 
brutto 

1. 

Dostawa bieżąca pochłaniacza ABE 1 
przeznaczone do stosowania w systemie z   
wymuszonym przepływem powietrza SR 
500 firmy Sundstrom lub równoważny 

880 szt.     

2. 

Dostawa bieżąca filtrów do masek, 
półmasek oraz urządzeń filtrujących o 
parametrach: Filtry przeciwpyłowe klasy 
P3 przeznaczone do stosowania w 
systemie z   wymuszonym przepływem 
powietrza SR 500 firmy Sundstrom lub 
równoważny 

2500 szt.     

3. 

Dostawa bieżąca filtrów do masek, 
półmasek o parametrach: Filtry 
przeciwchemiczne (pochłaniacze) klasy 
ABEK przeznaczone do stosowania 
w maskach SR 100/SR 200 firmy 
Sundstrom lub równoważny 

480 szt.     

4. 

Dostawa bieżąca filtrów do  urządzeń 
filtrujących o parametrach: Filtry 
przeciwchemiczne (pochłaniacze) klasy 
ABEK przeznaczone do stosowania  
w systemie z   wymuszonym przepływem 
powietrza SR 500 firmy Sundstrom lub 
równoważny 

365 szt.     

5. 

Filtr wstępny tkaninowy (op.5 szt.) 
przeznaczony do stosowania w maskach 
SR 100/SR 200/SR 500 firmy Sundstom 
lub równoważny 

8800 szt.     

6. 

Bateria do jednostki filtrującej 
kompatybilna z  dotychczas stosowanymi 
maskami firmy Sundstrom SR 500 lub 
równoważny 

10 szt.     

7. 

Hełm -Nagłowie z przyłbicą (wizjerem) ze 
szkła bezpiecznego, odporną na wysokie 
temperatury i zadrapania, o szerokim polu 
widzenia, i pełnym kaskiem ochronnym  
w klasie TH3 (osłona całej głowy); 
kompatybilny z  dotychczas stosowanymi 

maskami firmy Sundstrom lub równoważny 

10 szt.     

(pieczątka wykonawcy) 
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8. 
Pas z jednostką filtrującą kompatybilne 
z dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom lub równoważny 

8 szt.     

9. 

Zapasowy wizjer z Poliwęglanu do hełmu 
kompatybilny  z  dotychczas stosowanym 
Hełmem SR 580 maskami firmy Sundstrom 
lub równoważny 

52 szt.     

10. 

Zapasowy wizjer z Poliwęglanu do hełmu 
kompatybilny  z  dotychczas stosowanym 
Hełmem SR 570 firmy Sundstrom lub 
równoważny 

12 szt.     

11. 

Zapasowy wizjer z poliwęglanu do maski 

pełnotwarzowej, kompatybilny z 
dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom SR 200 lub równoważny 

45 szt.     

12. 

Nagłowie materiałowe - paski 
przytrzymujące półmaski, kompatybilne 
z dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom SR 100 lub równoważny 

30 szt.     

13. 

Nagłowie materiałowe - paski 
przytrzymujące maskę pełnotwarzową, 
kompatybilne z  dotychczas stosowanymi 
maskami firmy Sundstrom SR 200 lub 
równoważny 

50 szt.     

14. 

Napotnik do Hełmu do jednostki filtrującej, 
kompatybilny z  dotychczas stosowanym 
nagłowiem SR 570 firmy Sundstrom lub 
równoważny 

10 szt.     

15. 

Napotnik do hełmu do jednostki filtrującej, 
kompatybilny z dotychczas stosowanym 
nagłowiem SR 580 firmy Sundstrom lub 
równoważny 

85 szt.     

16. 

Wąż doprowadzający z hełmu do pasa, 
kompatybilny z dotychczas stosowanym 
nagłowiem SR 580  firmy Sundstrom lub 
równoważny 

25 szt.     

17. 

Wąż doprowadzający z hełmu do pasa, 
kompatybilny z dotychczas stosowanym 
nagłowiem SR 570 firmy Sundstrom lub 
równoważny  

5 szt.     

18. 

Tekstylna osłona węża, która zapewnia 
ochronę przed rozpryskami i iskrami 
powstającymi przy spawaniu i szlifowaniu, 
kompatybilny z  dotychczas stosowanymi 
maskami firmy Sundstrom lub równoważny 

6 szt.     

19. 
Oringi do węża, kompatybilne z  
dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom SR 580 lub równoważny 

30 szt.     

20. 
Oringi kompatybilne z  dotychczas 
stosowanymi maskami firmy Sundstrom SR 
500 i SR 200 lub równoważny 

45 szt.     

21. 

Uszczelniacz tekstylny  podbródkowy do 
hełmu, kompatybilny z  dotychczas 
stosowanym nagłowiem SR 580 firmy 
Sundstrom lub równoważny 

80 szt.     

22. 

Uszczelniacz tekstylny  podbródkowy do 
hełmu, kompatybilny z  dotychczas 
stosowanym nagłowiem SR 540 firmy 
Sundstrom lub równoważny 

8 szt.     

23. 

Uszczelniacz tekstylny podbródkowy do 
hełmu, kompatybilny z  dotychczas 
stosowanym nagłowiem SR 570 firmy 
Sundstrom lub równoważny 

8 szt.     

24. 

Szelki regulowane do podłączenia  pasa 

z jednostką filtrującą, kompatybilne 
z dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom SR 500 lub równoważny 

6 szt.     

25. 

Membrany do maski pełnotwarzowej, 
kompatybilne z  dotychczas stosowanymi 
maskami firmy Sundstrom SR 200 lub 
równoważny 

46 szt.     
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26. 
Membrany do półmaski  kompatybilne 
z dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom SR 100 lub równoważny 

21 szt.     

27. 
Oprawa filtra wstępnego, kompatybilna 
z dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom SR 100 lub równoważny 

70 szt.     

28. 

Ładowarka jednostanowiska do baterii do 
jednostki filtrującej kompatybilna 
z dotychczas stosowanymi maskami firmy 
Sundstrom SR 500 lub równoważny 

10 szt.     

29. 
Sprężynka do Hełmu, kompatybilna 
z dotychczas stosowanym Hełmem 

Sundstrom SR 580 lub równoważny 
60 szt.     

30. 
Więżba do Hełmu kompatybilna z 
dotychczas stosowanym Hełmem 
Sundstrom SR 580 lub równoważny 

30 szt.     

31. 
Więżba do Hełmu kompatybilna z 
dotychczas stosowanym Hełmem 
Sundstrom SR 570 lub równoważny 

2 szt.     

32. Uszczelka do węża kompatybilna z wężem 
SR 541 firmy Sundstrom lub równoważny 

10 szt.     

SUMA (pozycji 1-32):  
 

 

 ……………………, dnia …………………                                                       
      (miejscowość)                ( data)       
 
 
                                                           

Wersja elektroniczna dokumentu: dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie 
i podpisuje się jedynie podpisem elektronicznym i składa za pomocą Platformy Zakupowej OpenNexus 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym 

z fakultatywnymi negocjacjami, opublikowanym na Platformie Zakupowej OpenNexus 

Zamawiającego pn. Dostawy środków ochrony dróg oddechowych, sygn. 

LBHP/03/2021, prowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali 

Nieżelaznych Oddział w Legnicy, oświadczam, co następuje: 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VII SWZ. 

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy PZP; 

Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi 

zasoby (JEŻELI DOTYCZY, JEŻELI NIE DOTYCZY WYKREŚLIĆ) 

Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega 

wykluczeniu na podstawie: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy PZP; 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…….………..…………, dnia …………………                                            
      (miejscowość)                   (data)    

                                                           
Wersja elektroniczna dokumentu: dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie 

i podpisuje się jedynie podpisem elektronicznym i składa za pomocą Platformy Zakupowej OpenNexus 

 

UWAGA: 

Oświadczenie składa również podmiot, na których zasoby Wykonawca się powołuje 

– jeśli dotyczy. 

 

(pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane zgodnie 

z art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym 

z fakultatywnymi negocjacjami, opublikowanym na Platformie Zakupowej OpenNexus 

Zamawiającego pn. Dostawy środków ochrony dróg oddechowych, sygn. 

LBHP/03/2021  prowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali 

Nieżelaznych Oddział w Legnicy, oświadczam, że: 

1. nie należę do grupy kapitałowej *) 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli 

ofertę w przedmiotowym postępowaniu; 

2. należę do grupy kapitałowej *) 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) z następującymi Wykonawcami, którzy 

złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

 

 

       ……………..…………, dnia …………………                                            
             (miejscowość)                   ( data)                                                              
 
   *niepotrzebne skreślić 
** wraz z niniejszym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia    

 
Wersja elektroniczna dokumentu: dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie 

i podpisuje się jedynie podpisem elektronicznym i składa za pomocą Platformy Zakupowej OpenNexus 

 

 

(pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi 

negocjacjami, opublikowanym na Platformie Zakupowej OpenNexus Zamawiającego pn. 

Dostawy środków ochrony dróg oddechowych, sygn. LBHP/03/2021 oświadczam/y, że 

informacje zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., 

stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, są aktualne na dzień …………….. 

 

 

 

 

 

 

……………..…………, dnia …………………                                            
      (miejscowość)                ( data)                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna dokumentu: dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie 
i podpisuje się jedynie podpisem elektronicznym i składa za pomocą Platformy Zakupowej OpenNexus 

 

 

 

 

 

 

(pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi 

negocjacjami, opublikowanym na Platformie Zakupowej OpenNexus Zamawiającego, pn.  

Dostawy środków ochrony dróg oddechowych, sygn. LBHP/03/2021 oświadczam/y, że 

wykonałem /wykonaliśmy następujące dostawy odpowiadające warunkom określonym w Specyfikacji 

warunków zamówienia: 

 

Lp. 
Rodzaj 

dostawy 
Wartość  

Data wykonania 
Podmiot  

(nazwa, adres, nr telefonu 
do kontaktu) 

Nazwa 

Wykonawcy1 
początek 

(data) 

zakończenie  

(data)  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych 
w tabeli powyżej dostaw. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej dostawy 
skutkuje nie uznaniem danej dostawy za należycie wykonaną. 

 
 
 

……………..…………, dnia …………………                                            
      (miejscowość)                ( data)                                                              

 

 

Wersja elektroniczna dokumentu: dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie 
i podpisuje się jedynie podpisem elektronicznym i składa za pomocą Platformy Zakupowej OpenNexus 

 

 

 
1   Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.      

(pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ 

 

ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wyborze najkorzystniejszej oferty do uzupełnienia Istotnych 

Warunków Umowy stanowiącej załącznik do SWZ, w szczególności w zakresie wpisania do treści 

szczegółowych danych i informacji wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty. 

Wprowadzone zmiany nie będą prowadziły do zmiany przedmiotu i charakteru umowy. 

 

§1Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są dostawy sprzętu ochrony dróg oddechowych, zgodnie 

z zestawieniem asortymentowym wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ze względu na specyfikę działań Zamawiającego, wskazane ilości są wielkościami 

szacunkowymi. Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji przedmiotu umowy 

w zależności od rzeczywistych potrzeb. Zamawiający  gwarantuje wykorzystanie min 50% 

asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 w trakcie trwania umowy. 

Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 

realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określona powyżej. 

 

§2 Termin realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w terminie 12 miesięcy od 

daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania ilości objętej przedmiotem zamówienia 

lub wartości umowy. 

 

§3 Warunki realizacji umowy 

1. Realizacja dostaw przedmiotu zamówienia wykonana zostanie zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia dla postępowania o sygnaturze LBHP/03/2021. 

2. Miejsce dostawy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział        

w Legnicy, magazyn przy ul. Złotoryjskiej 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi 

„Legnica”). 

3. Realizacja dostaw następować będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy przy użyciu 

jego własnych środków transportu lub będących w jego dyspozycji. Koszt załadunku, 

przewozu i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w przypadku, kiedy 

będzie on dostarczony w sposób technicznie uniemożliwiający rozładunek, zagrażający 

środowisku, zdrowiu i życiu osób (uszkodzone palety lub kartony, zniszczone i nieszczelne 

opakowania, itp.) lub w sposób niedostatecznie zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

5. Próbki dostarczone wraz z ofertą będą stanowiły materiał odniesienia dla dostaw przez cały 

czas obowiązywania umowy i mogą zostać zwrócone na pisemne wezwanie Wykonawcy, 

złożone w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy. W przypadku braku złożenia takiego 

wezwania, Zamawiający przeznaczy dostarczone próbki do użytkowania bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów. 

6. Aktualne zapotrzebowanie asortymentu upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie 

uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie. Zamówienie zostanie niezwłocznie potwierdzone 

mailowo.  

7. W treści zamówienia wskazany będzie asortyment oraz jego ilość. Wykonawca po 

otrzymaniu zamówienia zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez  

e-mail w dniu jego otrzymania. 

8. Wykonawca zrealizuje każdorazową dostawę w ciągu 5 dni roboczych od chwili 

wysłania przez Zamawiającego zamówienia. Czas realizacji dostawy (5 dni roboczych) 

liczony jest od chwili wysłania zamówienia przez Zamawiającego poprzez e-mail do czasu 

dostarczenia artykułów bhp do magazynu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 
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Nieżelaznych Oddział Legnica. Asortyment będzie przyjmowany w dni robocze od godz. 7:00 

do godz. 13:00. 

9. W przypadku braku realizacji dostawy w terminie określonym w ust. 8 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu materiału u innego dostawcy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy poniesionych kosztów przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie dostaw 

artykułów z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. Dostawa odbędzie się na koszt 

Wykonawcy. Ryzyko i ubezpieczenie asortymentu na czas transportu leży po stronie 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiennego zakupu przedmiotu umowy 

w ramach danej części (zwiększenia ilości zakupu jednego rodzaju asortymentu 

kosztem zmniejszenia ilości drugiego rodzaju asortymentu w ramach danej 

części). 

12. Wykonawca zapewni bieżący serwis jednostek filtrujących oraz roczny przegląd. Serwis 

powinien być przeprowadzony przez certyfikowanego serwisanta. 

13. Do każdorazowej dostawy Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności z normami; 

b) wykaz części i materiałów eksploatacyjnych; 

c) karty gwarancyjne; 

d) instrukcje obsługi; 

e) karty katalogowe/karty specyfikacji technicznej.    

 
 

§4 Cena i wartość umowy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Strony ustalają 

stałe ceny jednostkowe netto, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy.  

2. Całkowita wartość netto zamówienia wynosi: ………………….….…… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………..……………….……………………złotych ) 

3. Stawka podatku VAT: …… % 

4. Całkowita wartość brutto zamówienia wynosi: ……………………………. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………..……………………………………złotych ) 

5. Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym obowiązują przez cały 

okres trwania umowy. 

6. W cenę wliczony jest załadunek, dowóz i rozładunek do miejsca dostawy, które zostało 

określone w §3 ust. 2 niniejszej umowy. Koszt transportu obejmuje koszt załadunku, 

przewozu, rozładunku oraz ubezpieczenia na czas przewozu przedmiotu umowy do miejsca 

przeznaczenia.  

7. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje 

wszelkie koszty, w tym koszty transportu, poniesione przez Wykonawcę w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy w zakresie opisanym w niniejszej umowie. 

Wykonawca oświadcza, iż ocenił prawidłowo i kompleksowo nakłady swej pracy związane 

z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie wnosił dodatkowych roszczeń finansowych 

w stosunku do Zamawiającego. 

 

§5 Rozliczenia finansowe 

1. Dostawy sprzętu ochrony dróg oddechowych objęte przedmiotem Umowy rozliczane będą 

jednostkowo w obrębie każdej dostawy. 

2. Potwierdzeniem każdorazowej zrealizowanej dostawy w terminie określonym w zamówieniu 

będzie dokument WZ, wystawiony przez upoważnionego pracownika Wykonawcy 

i podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
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3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego 

dokument dostawy potwierdzający dokonanie przez Wykonawcę dostawy sprzętu ochrony 

dróg oddechowych.  

4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać na wystawianych przez siebie fakturach: numer 

niniejszej umowy i poszczególnych zleceń oraz umieścić symbol PKWiU wraz z dopisaniem 

zwrotu „Mechanizm podzielonej płatności”. 

5. W przypadku braku zapisania w/w informacji na fakturze VAT, Zamawiający 

wstrzyma płatność i wezwie Wykonawcę do przedłożenia prawidłowo wypełnionej 

faktury VAT. Wstrzymanie takie nie stanowi podstaw do naliczania 

Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. 

6. Podstawą zapłaty za dostarczony Zamawiającemu materiał stanowić będzie faktura, którą 

Wykonawca zobowiązuje się wysłać w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy  każdej 

partii materiału. 

7. Faktury w formie papierowej dostarczane będą na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz                

– Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica. 

8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej (pdf) na adres                

e-mail: faktury@imn.legnica.pl. 

9. Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji umowy oświadczy, z jakiego rodzaju formy 

przekazania faktury będzie korzystał. 

10. Wykonawca uprawiony jest do wystawiania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

i przesyłania jej do Zamawiającego za pomocą https://pefezpert.pl  

11. Faktury VAT muszą spełniać wymogi przepisów obowiązujących w Polsce. W przypadku 

wystawienia przez Wykonawcę błędnej faktury VAT, Zamawiający ma prawo do 

wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury VAT korygującej lub 

zaakceptowanej przez Wykonawcę noty korygującej. Faktura VAT lub faktura VAT 

korygująca wystawiona przez Wykonawcę niezgodnie z aktualnymi przepisami lub Umową, 

uprawnia Zamawiającego do wstrzymania jej zapłaty. Wstrzymanie takie nie stanowi 

podstaw do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. 

12. Termin płatności faktury wynosi 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby zamawiającego. Należność będzie płatna 

przelewem na konto w banku …………………………………………………….……… 

nr …………………………….…………………………., którego właścicielem jest Wykonawca. 

13. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku 

Zamawiającego.  

14. Zmiana rachunku bankowego określonego w ust. 12 wymaga pisemnego jednostronnego 

oświadczenia Wykonawcy i jest skuteczna następnego dnia po dniu dostarczenia 

Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy. 

15. Zamawiający  zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 

w ust. 15 powyżej, jak również jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie 

podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

17. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zaprzestaniu 

spełnienia warunków określonych w ust. 16. 

18. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych                

w ust. 16 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 

mailto:faktury@imn.legnica.pl
https://pefezpert.pl/
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płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 

od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

19. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień 

ust. 5, 11 i 18 powyżej. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń wynikających z konsekwencji  

karno-skarbowych w przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków 

określonych w ust. 16 powyżej. 

21. Postanowienia ust. 18 i 20 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku braku wskazania 

przez Wykonawcę adnotacji „mechanizm podzielonej płatności, jeżeli obowiązek taki wynika 

z ustawy o podatku od towarów i usług. 

22. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku (banków) zarówno w Polsce 

jak i za granicą. 

23. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku (banków) zarówno w Polsce, 

jak i za granicą. 

24. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT i posiada numer 

identyfikacyjny NIP: .......................... 

25. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT i posiada numer 

identyfikacyjny NIP: 631-020-07-71. 

26. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.  

27. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez 

Zamawiającego wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę właściwego prawa 

podatkowego. 

 

§6 Gwarancja jakości 

1. Zamawiający ma prawo dokonywać stałej kontroli jakości dostaw. 

2. Próbki dostarczone wraz z ofertą będą stanowiły materiał odniesienia dla dostaw. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 24 miesiące liczonej od daty dostarczenia danej 

partii przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i wszczęcia procedury 

reklamacyjnej w stosunku do partii materiału, która nie spełni założonych wymagań. 

5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru w szczególności w sytuacji, gdy wyroby 

lub opakowania dostarczanych wyrobów będą uszkodzone. W zaistniałych okolicznościach 

kierowca reprezentujący Wykonawcę oraz osoba odbierająca substancje sporządzają krótką 

notatkę, zawierającą opis uszkodzenia i dokumentację fotograficzną. Notatka zostanie 

przekazana Wykonawcy na wskazany adres mailowy. 

 

§7 Reklamacje 

1. Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać Wykonawcy reklamacje ilościowe i jakościowe 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty odbioru.  

2. Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni wymienić wadliwy materiał na wolny od wad 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie koszty zwrotu, w tym także związane 

z wykorzystaniem przestrzeni magazynowej Zamawiającego, do czasu formalnej 

możliwości zwrotu materiału ponosi Wykonawca. Koszt opłaty magazynowej Zamawiający 

ustala się na poziomie 5 zł/sztukę od każdej doby przetrzymywania zareklamowanego 

materiału, powyżej 7-dniowego terminu ustalonego na wymianę towaru na wolny od wad. 

 

§8 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
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a) w wysokości  

➢ dla części I, II i III: 10% wartości danej dostawy w przypadku niedostarczenia 

przedmiotu zamówienia za każdy stwierdzony przypadek; 

 (w zależności na którą część Wykonawca złoży ofertę) 

b) w wysokości 500,00 zł za brakujący asortyment wyszczególniony w zgłoszeniu, za 

każdy przypadek. 

c) za każdą dostawę asortymentu niezgodną z przedmiotowymi środkami dowodowymi 

złożonymi w postępowaniu, w kwocie równej cenie jaką będzie obowiązywała za zakup 

jeżeli asortyment spełniałby warunki umowy; 

d) karę umowną w wysokości 10 000,00 za pracownika Wykonawcy lub pozostającego 

w jego dyspozycji realizującego umowę, który będzie przebywał na terenie Huty Miedzi 

„Legnica” będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających za każdy 

stwierdzony przypadek; 

e) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 4 w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić  Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 4 w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę z winy Zamawiającego. 

3. Wysokość kar, o których mowa w §8 ust. 1 może zostać naliczona maksymalnie do 

wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 4 

umowy.   

4. Roszczenia z tytułu w/w kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za realizacje przedmiotu Zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

kar umownych, w przypadku, jeśli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody. 

6. Kwoty kar umownych płatne będą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

przez stronę noty księgowej z uwzględnieniem ust. 3. 

7. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

 

§9 Dokumentacja, koordynacja i przekazywanie informacji 

1. Strony wyznaczają następujące osoby, jako swoich przedstawicieli, upoważnionych do 

nadzorowania realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) ze strony Zamawiającego: 

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

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

b) ze strony Wykonawcy: 

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

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

2. Wymienione osoby nie mogą zmieniać ani wprowadzać nowych postanowień niniejszej 

umowy. 

3. Zmiana osób upoważnionych do podpisywania dokumentów związanych z realizacją umowy 

nie wymaga aneksu. Zmiana ta następuje w formie pisemnej. 

 

§10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w postępowaniu                

o udzielenie zamówienia wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w formie ………………………..w wysokości 5,0% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto 
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wynikającego z umowy, tj. ………………………… (w zależności na którą część Wykonawca złoży 

ofertę) 

2. Zamawiający skorzysta ze zdeponowanych środków zabezpieczających należyte wykonanie 

umowy w przypadku, gdyby Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania 

wynikające z niniejszej Umowy. 

3. W przypadku niewykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy            

w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu zostanie zwrócone poprzez 

zwrot oryginału dokumentu. 

5. Zabezpieczenie należnego wykonania umowy złożone w formie gwarancji bankowej albo 

ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze 

żądanie Zamawiającego w terminie w nim wskazanym, wystawioną przez bank lub 

ubezpieczyciela. 

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie sporządzona i interpretowana zgodnie            

z prawem obowiązującym w Polsce. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

8. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest dokonywana                               

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie innej niż 

pieniężna, ich treść winna być uprzednio uzgodniona z Zamawiającym. 

 

§11 Zmiany treści umowy 

1. Istotne zmiany postanowień Umowy, w rozumieniu art. 455 ust. 1 ustawy Pzp mogą być 

dokonywane wyłącznie z zachowaniem warunków tam przewidzianych.  

2. Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość dokonania takich zmian, 

z zachowaniem niżej wskazanych warunków:  

a) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, z zachowaniem 

warunku bezwzględnego wykorzystania min. o którym mowa w §1 ust. 2 całości 

dostaw, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone. 

3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o którym mowa w §4 Umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia 

okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku wartość wynagrodzenia 

netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów i będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

niezrealizowanej. 

 

§12 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w okolicznościach i na 

warunkach określonych poniżej oraz w Prawie zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129). 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
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rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. Oświadczenie Zamawiającego 

o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu podstaw do odstąpienia od umowy. 

3. Za rażące naruszenie, przez Wykonawcę, warunków umowy uważa się w szczególności: 

a) dwukrotną w tym także nie następującą po sobie dostawę materiału niespełniającego 

wymogów ilościowych lub jakościowych; 

b) znaczące opóźnienie w terminie dostawy (przekraczające 5 dni kalendarzowych); 

c) dwukrotne w tym także nie następujące po sobie niedotrzymanie terminu realizacji 

dostaw;  

d) spowodowanie z winy Wykonawcy na terenie Huty Miedzi „Legnica”, w tym na ternie 

Oddziału Zamawiającego, poważnego wypadku, uszkodzenia mienia, doprowadzenia do 

poważnych zagrożeń lub rażącego naruszenia przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących 

w Zakładzie Zamawiającego; 

e) zaniedbania lub naruszenia pozostałych zobowiązań umownych i pomimo wezwania do 

zaprzestania tych naruszeń z dodatkowym terminem 3 dni nadal zaniedbuje lub narusza 

zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy. Oświadczenie Wykonawcy 

o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od powzięcia 

przez Wykonawcę informacji o zaistnieniu podstaw do odstąpienia od umowy. 

5. Za rażące naruszenie, przez Zamawiającego, warunków umowy uważa się w szczególności: 

a) jeżeli Zamawiający opóźnia się z wypłatą przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 

powyżej 90 dni od dnia wymagalności, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich 

zobowiązań wobec Zamawiającego.  

6. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Za istotną zmianę okoliczność uznaje się w szczególności zmianę 

technologii Zamawiającego. Odstąpienie od umowy zgodnie z niniejszym ustępem nie 

powoduje naliczenia kar umownych. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

dotyczy Umowy w części jeszcze niewykonanej (odstąpienie ze skutkiem ex nunc). 

 

§13 Siła wyższa 

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Strony ze względu na 

zaistnienie Siły Wyższej zwalnia Strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy 

tylko w zakresie, w jakim spowodowane zostało ono okolicznościami, które stanowią Siłę 

Wyższą. Wykonawca wziął pod uwagę obowiązujący stan epidemii COVID-19, w związku 

z czym jego występowanie i skutki nie będą uważane przez strony za działanie siły wyższej. 

2. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy są takie zdarzenia, które stoją na 

przeszkodzie wykonania obowiązków Stron określonych w niniejszej umowie, które 

wystąpiły lub stały się stronom wiadome po jej zawarciu, których strony nie mogły 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie można ich przezwyciężyć, i które są zewnętrzne 

w stosunku do działalności Stron,: 

a. walki wewnętrzne i strajki, zamachy terrorystyczne 

b. pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub inne klęski żywiołowe; 

c. wydanie przez uprawniony organ decyzji i/lub jakiegokolwiek innego aktu 

normatywnego uniemożliwiającego realizację niniejszej umowy. 

3.  Siłą wyższą nie jest brak zdolności technicznych lub produkcyjnych Wykonawcy                          

i Zamawiającego. 
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4. Strona dotknięta Siłą Wyższą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 (pięciu) 

dni roboczych od daty wystąpienia Siły Wyższej, powiadomi o tym drugą Stronę. Strona, 

która nie dokonała powyższego zawiadomienia, będzie odpowiadać za niewykonanie lub 

niewłaściwe wykonanie Umowy. 

5. Wykazanie zaistnienia Siły Wyższej oraz zakresu, w jakim uniemożliwiła ona należyte 

wykonanie zobowiązań Strony wynikających z Umowy, obciąża Stronę powołującą się na Siłę 

Wyższą.  

6. Każda ze Stron ponosi własne koszty usunięcia skutków Siły Wyższej. W razie wystąpienia 

Siły Wyższej, Strona nią dotknięta uprawniona jest do domagania się zmiany zamówień lub 

harmonogramu odpowiednio do czasu oddziaływania Siły Wyższej i jej bezpośrednich 

następstw. 

7. Strona dotknięta Siłą Wyższą niezwłocznie podejmie wszelkie gospodarczo uzasadnione 

działania zmierzające do ograniczenia wpływu Siły Wyższej na wykonanie Umowy. Strona 

taka będzie kontynuowała wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim 

stopniu, w jakim będzie to możliwe, biorąc pod uwagę uzasadniony gospodarczy interes tej 

Strony.  

8. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwiała będzie wykonywanie Umowy w istotnym zakresie przez 

okres przekraczający 180 (sto osiemdziesiąt) następujących po sobie dni, każda ze Stron 

będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w drodze 

pisemnego oświadczenia doręczonego drugiej Stronie. Jeżeli od Umowy Strona odstąpi na 

podstawie zdania poprzedzającego, Stronom nie przysługują żadne inne roszczenia 

względem drugiej Strony. 

 

§14 Zasady antykorupcyjne 

1. Każda ze Stron potwierdza, że rozumie znaczenie zasad antykorupcyjnych i będzie ich 

przestrzegać oraz zapewnia, że jej pracownicy będą przestrzegali odpowiednich 

antykorupcyjnych regulacji. 

2. Dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy, poprzez korupcję rozumie się, ale nie 

wyłącznie, obiecywanie, przekazywanie lub upominanie się o przyjmowanie korzyści w 

środkach pieniężnych, materialnych lub poprzez przysparzanie korzyści w każdy inny 

sposób osobom lub od osób, z zamiarem wpłynięcia na nie, celem uzyskania określonego 

działania z ich strony. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do właściwego prowadzenia zapisów księgowych 

(autoryzacji, faktur, etc.) dotyczących płatności i transakcji finansowych. 

4. Każda ze stron oświadcza, że w nawiązaniu do niniejszej umowy jakikolwiek czyn 

korupcyjny, czy jakiekolwiek naruszenie prawa krajowego, unijnego lub innych 

odnoszących się do zapobiegania korupcji, jak również poważne naruszenie zobowiązania 

do prowadzenia rzetelnej księgowości, zostanie potraktowane jako poważne naruszenie 

niniejszej umowy, uprawniające druga stronę do odstąpienia od umowy i/lub zażądania 

zadośćuczynienia lub/i zastosowania innych dostępnych środków naprawczych. 

5. Pracownicy Zamawiającego nie mogą być w żadnej formie zatrudniani przez Wykonawcę 

do realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy lub związanych z jej realizacją. 

 

§15 Ochrona danych osobowych 

1. Strony oświadczają, że osoby wymienione w niniejszej umowie jako osoby kontaktowe 

i odpowiedzialne za jej wykonanie zostały o tym powiadomione. 

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania każdej osoby fizycznej, której 

dane zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w celu realizacji umowy, 

o fakcie przekazania tych danych oraz udzielenia im informacji określonych w art. 14 ust. 1 

i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako „RODO”. 
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3. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów RODO                     

w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie drugą Stronę na piśmie. 

4. Każdorazowe powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania 

niniejszej Umowy będzie się odbywało na podstawie odrębnej umowy, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w RODO. 

 

§16 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez jego kooperatorów.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Strony 

w pierwszej kolejności w drodze negocjacji. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcia 

sporu jest niemożliwe, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego tj. Sieć 

Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych  Oddział w Legnicy. 

3. Zmiany umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 

5. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub 

działań o podobnym charakterze, całości bądź części należności wynikającej z Umowy.  

7. Cesja wierzytelności wymaga zgody Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali 

Nieżelaznych Oddział w Legnicy pod rygorem nieważności.   

8. Wykonywanie Umowy za pomocą podwykonawców wymaga pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przed przystąpieniem przez Wykonawcę do korzystania z podwykonawców. 

9. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. 

zm.) oświadczam, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych jest dużym 

przedsiębiorcą  rozumieniu tej ustawy. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn zm.), ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) oraz inne 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

11. W razie wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot 

zamówienia wykonany zostanie zgodnie ze niniejszą Umową, Ofertą i SWZ przy czym                 

w razie sprzeczności pomiędzy treścią tych dokumentów, ustala się następującą ich 

hierarchię: 

a) Umowa, 

b) Oferta, 

c) SWZ, 

d) inne dokumenty wynikające z Umowy. 

12. Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzona wyłącznie w języku 

polskim. Wszystkie dokumenty przedkładane przez jedną ze Stron drugiej Stronie 

w wykonaniu Umowy będą sporządzane w języku polskim. 

13. Zamówienie dotyczy grupy zakupowej określonej według słownika CPV pod kodem _______ 

14. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Wykaz asortymentu dostaw dla części na którą Wykonawca złożył ofertę; 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

 

 


