Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
nr 1/ZP/2018/FI_ŚOB
Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla
pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich,
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17)

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ
i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”
Działanie: 2.4 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu: 2.4.1. ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
Podtyp: Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawę fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją
oraz szkoleniem (instruktażem) w zakresie obsługi
i konserwacji oraz zasad gwarancji dla pracowników Zamawiającego
w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich,
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Zatwierdzam:

Zastępca Dyrektora
Śląskiego Ogrodu Botanicznego
ds. Naukowo-dydaktycznych
(-) dr Leszek Trząski

Mikołów, dnia 28 czerwca 2018 r.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
Nazwę oraz adres Zamawiającego;
Tryb udzielenia zamówienia;
Opis przedmiotu zamówienia;
Informacje dodatkowe;
Termin wykonania zamówienia;
Warunki udziału w postępowaniu;
Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania;
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia;
IX.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami;
X.
Wymagania dotyczące wadium;
XI.
Termin związania ofertą;
XII.
Opis sposobu przygotowania ofert;
XIII.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
XIV.
Opis sposobu obliczenia ceny;
XV.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
XVI.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
XIX.
Podwykonawcy;
XX.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Wzór formularza ofertowego.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania
Wzór
oświadczenia
o
spełnianiu
warunków
udziału
w postępowaniu
Wzór wykazu dostaw
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy
kapitałowej.
Wzór umowy
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez
zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego
Szczegółowy opis oferowanego sprzętu
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Rozdział I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego
1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Dane zamawiającego:
Nazwa: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
Adres: ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
NIP: 635-168-17-50
REGON: 278108970
Pon-Pt. 800 – 1500
Strona internetowa www.obmikolow.robia.pl.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest
pani Aleksandra Rzeszutek. Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych
znajdują
się
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
pod
adresem:
www.obmikolow.robia.pl oraz http://biuletyn.abip.pl/obmikolow/index.php. Wszelkie
zapytania powinny być kierowane na adres Zamawiającego.
Rozdział II.
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej
dalej” „ustawą Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz
wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone
na
stronie
internetowej
Zamawiającego:
www.obmikolow.robia.pl
oraz
http://biuletyn.abip.pl/obmikolow/index.php.
Jest to zamówienie udzielane w częściach, wartość niniejszego zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro. Wartość całego
zamówienia nie przekracza progów określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z póżn.zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ” mają zastosowanie przepisy ww. ustawy Pzp.

Rozdział III.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wolnostojącego fitotronu (zwanego również:
Urządzeniem lub Sprzętem) o kubaturze około 800-1200 l na potrzeby projektu pn.:
FlorIntegral
- zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i
priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, wraz z instalacją i szkoleniem
(instruktażem) w zakresie użytkowania, konserwacji i zasad gwarancji. Urządzenie ma
być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy,
dostarczone do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie (ul. Księżogórska 90a,
41-922 Radzionków – miejsce użytkowania fitotronu).
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2. Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są
w: Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,
i wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania:
a. Dostawa fitotronu zgodna ze specyfikacją;
b. Wniesienie na I piętro budynku dwukondygnacyjnego bez windy;
c. Montaż;
d. Szkolenie (instruktaż) pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania
i konserwacji Sprzętu oraz zasad gwarancji.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Na podstawie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, wykazanie równoważności oferowanego
przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu
zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny
produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający
dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć
produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty
załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie
warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również
sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów
poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu
zamówienia.
5. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ Zamawiający wskazał znak towarowy, patent,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normy, europejskie oceny techniczne,
aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o
nie gorszych właściwościach i jakości.
6. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa
jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć
przedmiot zamówienia opisany w niniejszym rozdziale oraz w załącznikach do SIWZ.
7. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV:
38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Rozdział IV.
Informacje dodatkowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować
realizację całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości
w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim
kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Postepowanie prowadzone jest w języku polskim.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania
zamówienia (Przedmiotu Umowy) w wysokości do 100% kwoty wysokości
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wynagrodzenia Wykonawcy. Udzielenie zaliczki następuje na pisemny wniosek
Wykonawcy, który zawierać będzie, co najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki, pożądany
termin jej udzielenia. Udzielenie zaliczki będzie uzależnione od wniesienia przez
Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki. Zabezpieczenie takie Wykonawca musi wnieść, na
co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem udzielenia zaliczki.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
11. Powołując się na art. 24aa. ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy,
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
13. Miejscem realizacji przedmiotu Umowy jest jednostka Zamawiającego – Śląski Ogród
Botaniczny w Radzionkowie.
14. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Zamawiający na podstawie art. 93
ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Rozdział V.
Termin wykonania zamówienia
Dostawy fitotronu zgodnie ze specyfikacją, wniesienie na I piętro budynku
dwukondygnacyjnego bez windy, montażu oraz szkolenia (instruktaż) pracowników
Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji Sprzętu oraz zasad gwarancji należy
dokonać maksymalnie w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
Rozdział VI.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt
1 i pkt 2 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu spełnienia warunku.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3)
zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu spełnienia warunku.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
należycie co najmniej jedną dostawę fitotronu o wartości nie mniejszej niż:
40 000,00 zł brutto.
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2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w
Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w
art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną.
Rozdział VII.
Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt
2) ustawy Pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 7 ustawy
Pzp.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
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faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie Rozdziału VII ust. 3.
5. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział VIII.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez
oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw
wykluczenia
1 .Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania oferty oświadczenia
w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 musi być złożone w formie oryginału.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SIWZ.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, 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 lub są wykonywane
należycie, przy czym, dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 SIWZ.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
a) folder/katalog producenta oferowanego Sprzętu/Urządzenia, potwierdzający
wymagane parametry (w przypadku jeżeli dany parametr nie wynika z
załączonego folderu/katalogu wykonawca winien dołączyć oświadczenie, w
którym potwierdzi zgodność oferowanego Sprzętu/Urządzenia z wymogami
SIWZ). W folderze/katalogu należy zaznaczyć (także odręcznie) opis, który
odnosi się do wymaganego parametru.
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postepowaniu Zamawiający żąda:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Forma dokumentów:
Dokumenty o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SIWZ muszą być złożone w
formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3) lit. a)
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w Rozdziale VIII ust. 9 SIWZ składa każdy z Wykonawców.
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez Wykonawcę
dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 w formie
elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane
przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Jeśli wskazane przez Wykonawcę
do pobrania ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda przedstawienia
przez Wykonawcę tłumaczenia tych dokumentów na język polski.
14. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust. 6 pkt 3)
lit. a) SIWZ.
Rozdział IX.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie dla których ustawodawca przewidział
wyłącznie formę pisemną, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje pomiędzy zamawiającym oraz wykonawcami będą przekazywane:
a) pisemnie na adres
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach
przedmiotu zamówienia i w sprawach procedury przetargowej – pani Aleksandry
Rzeszutek - adres e-mail: sibg@sibg.org.pl. Zamawiający pracuje w dni robocze w
godzinach 8:00-15:00.
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przez
Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień,
oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy
w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez
Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana
oferty;
b) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym
postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego
adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy.
7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać
na znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia
nadaną przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

1.
2.
3.

4.

Rozdział X.
Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa
tysiące złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski 53 1050 1399 1000 0090 3010 4229.
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5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na
wskazanym rachunku bankowym (dzień, godzina) z adnotacją „Wadium – nr ref.:
1/ZP/2018/FI_ŚOB.
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy
dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym
terminie zwrócić wadium Wykonawcy.
7. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać:
a) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego)
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem
c) kwota gwarancji/poręczenia
d) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą
e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.

1.
2.
3.

Rozdział XI.
Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
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4.
5.

1.

2.
3.
4.

5.

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XII.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr
2 do SIWZ,
2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII ust. 1 - Załącznik nr 3 i nr 4 do SIWZ,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana zgodnie z
zasadą reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub , Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji
podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy);
6) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ofercie, stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jeśli dotyczy).
7) dowód wniesienia wadium
8) uzupełniony szczegółowy wykaz wymaganych parametrów – zgodnie
z załącznikiem nr 9 do SIWZ;
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy Pzp.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku
polskim i w formie pisemnej.
Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w siedzibie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego Związku Stowarzyszeń w godzinach 8:00-15:00 w terminie do dnia
06.07.2018, do godziny 10:00. W przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub innym
sposobem - decyduje data i godzina wpływu do siedziby (sekretariatu) Zamawiającego.
Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:
1) opis zawartości koperty: „Dostawa fitotronu” – znak sprawy nr 1/ZP/2018/FI_ŚOB nie
otwierać przed 06/07/2018 r. przed godz. 12.00”,
2) adresat: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5, 43-190
Mikołów.
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nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się
odcisk pieczęci).
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie
niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy wyjaśnić z
Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w Rozdziale IX
SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia,
w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym
podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny,
pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego
podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby
podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej,
powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika
brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno
ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką biurową.
Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i
datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z
wpisem do właściwego rejestru.
Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu wynika z pełnomocnictwa - winno być ono
udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego
rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Zapis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.
Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 419 z późn. zm.)
powinny zostać umieszczone w odrębnej,
kopercie wewnątrz oferty, opisanej:
„Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w treści oferty, powinien
umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on
zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca
nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę
do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z
tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
3)

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

Strona 13 z 50

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
nr 1/ZP/2018/FI_ŚOB
Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla
pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich,
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17)

17.

18.

19.

20.
21.

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg wzoru Załącznika nr 2 (Formularz
ofertowy) załączonego do SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w Załączniku
nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) nie spowoduje jej odrzucenia. Jednakże
Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia i
informacje zawarte we wzorze oferty.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze
wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie
zawiadomić Zamawiającego.
Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Na kopercie musi
znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy
(dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz oznaczenie postępowania.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie
ostatecznego terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

Rozdział XIII.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce składania ofert – Siedziba Zamawiającego
2. Termin składania ofert – 06/07/2018 r. do godz. 10:00,
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego - w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5
w Sekretariacie w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu
Botanicznego,
5. Termin otwarcia ofert 06/07/2018 r. o godz. 12:00.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym
pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert.
7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
8. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
9. Otwarcie ofert jest jawne.
10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy
11. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści
na
stronach
www.obmikolow.robia.pl oraz http://biuletyn.abip.pl/obmikolow/index.php informacje
dotyczące:
1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2)
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Rozdział XIV.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ poda cenę
całkowitą oferty brutto, która stanowi wartość zamówienia brutto.
Cena oferty brutto zawiera stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
W cenie brutto oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty
niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich
obowiązujących podatków.
Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się
z Wykonawcą w innej walucie niż PLN.
Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia wskazana przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym.
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną
słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór Jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XV.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta
za kryterium

Cena (C)

60 %

60 punktów

Okres gwarancji (G)

40%

40 punktów

Kryterium

1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
a) W ramach kryterium „Cena” (C) – oferta zostanie oceniona na podstawie podanej
przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia podanej w
Strona 15 z 50

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
nr 1/ZP/2018/FI_ŚOB
Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla
pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich,
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17)

Formularzu oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana
zgodnie ze wzorem:
Cmin
C = ----------------- x 60 pkt,
Cbad
gdzie:
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT,
Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.
b) W ramach kryterium „Okres gwarancji (G) – oferta zostanie oceniona na
podstawie wskazanego przez Wykonawcę w pkt. 1 – Formularza oferty Załącznika nr 2 do SIWZ - okresu gwarancji. Zamawiający przyzna punkty za
wydłużenie okresu gwarancji ponad minimalny wymagany okres (tj. ponad 36
miesięcy).
Zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 36
miesięcy.
Zamawiający punktował będzie okres gwarancji zgodnie z poniższą zasadą:
 okres gwarancji o długości nie mniejszej niż 36 miesięcy - 0 pkt;
 okres gwarancji o długości nie mniejszej niż 48 miesięcy - 20 pkt;
 okres gwarancji o długości nie mniejszej niż 54 miesięcy - 30 pkt
 okres gwarancji o długości nie mniejszej niż 60 miesięcy i więcej - 40 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Okres gwarancji” to 40 pkt.
UWAGA:
 w przypadku braku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w pkt. 1
Formularza ofertowego - Załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu gwarancji, tj. zastosowanie będzie
miał w takiej sytuacji wymagany minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i
oferta otrzyma w kryterium oceny ofert "Okres gwarancji (G)” 0 (zero) punktów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w dniach,
tygodniach lub latach, Zamawiający przeliczy okres gwarancji na miesiące, w
następujący sposób: 1 miesiąc ≈ 4 tygodnie ≈ 30 dni; tydzień liczy się za
siedem dni, miesiąc za dni 30, a rok za dni 365.
2) Ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa badanej oferty będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów,
jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Oceniana oferta otrzyma
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania
matematycznego:
P=C+G
gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena z podatkiem
VAT”,
G – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”,
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3) Wybór oferty najkorzystniejszej.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych
kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów
otrzymanych za poszczególne kryteria oceny ofert.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

1.
2.
3.
4.

Rozdział XVI.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie
umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ust.
1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy Pzp.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Rozdział XVII.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVIII.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do
niniejszej SIWZ.
2. Istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności i zostały przewidziane w Załączniku nr 7 do SIWZ.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego że umowa podlega unieważnieniu w
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z
uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
Rozdział XIX.
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znani).
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu
zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania pisemnej, pod
rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
Rozdział XX.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony
prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FITOTRON

Lp.

Parametry techniczne

MINIMALNE/MAKSYMALNE Wymagane wartości
parametrów technicznych fitotronu

1.

Zastosowanie

Fitotron używany będzie do kiełkowania nasion i
pierwszego okresu wzrostu siewek roślin zielnych, co
najmniej do momentu zawiązania liści właściwych.

2.

Pojemność robocza
komory

Minimum 800 l
(S) 1500 mm x (G) 900 mm x (W) 2010 mm. UWAGA!
Urządzenie musi zostać przeniesione przez otwór
drzwiowy o wymiarach: (W) 2080 mm i (S) 1000 mm i (G)
300 mm
Obudowa Urządzenia wykonana ze stali malowanej
proszkowo. Biała powłoka ścian wewnętrznych komory
zapewniająca optymalną jednorodność światła.
Ażurowe półki stalowe (2szt.) o regulowanej wysokości
zawieszenia.
Drzwi z oknem obserwacyjnym o wymiarach nie
mniejszych niż (S)150 x (W)800 mm, wyposażone w
magnetyczną uszczelkę.
Kółka samonastawne z regulowanymi śrubami do
poziomowania i stabilizowania Urządzenia.

3.

Maksymalne wymiary
zewnętrzne

4.

Konstrukcja zewnętrzna

5.

Powierzchnia hodowli

6.

Wentylator

7.

Zakres temperatur

8.

System nawilżania

Ultradźwiękowy układ nawilżania powietrza.

Możliwość nastawy i
osiągania wilgotności
powietrza na poziomie:
Rodzaj oświetlenia i barwa
światła

90%RH przy wygaszonym oświetleniu (±5%RH)
75%RH przy maksymalnym natężeniu oświetlenia
(±10%RH)
Każdy z poziomów hodowli wyposażony w główne,
ściemniane oświetlenie LED o rozpiętości spektrum od 380

9.
10.

Co najmniej 2 poziomy hodowli o powierzchni minimum
1m2 każdy.
Horyzontalny wydmuch powietrza przez perforowaną, tylną
ścianę komory. Regulacja prędkości wentylatora
cyrkulacyjnego w zakresie od 30%-100% lub szerszym.
Zakres kontroli temperatury przy włączonym oświetleniu:
+10°C do +40°C (lub szerszy).
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11.

Panel sterowania

12.

Możliwości rozbudowy

13.
14.
15.

16.

17.
18.

Programy, system
sygnalizacji, sterowanie
Urządzeniem,
zabezpieczenia

19.
20.
21.
22.

23.

Zasilanie w wodę

24.

Odprowadzanie skroplin

25.

Wymagana instalacja oraz
szkolenie (instruktaż)

do 830 nm i charakterystyce światła dziennego
w godzinach okołopołudniowych oraz w 4-6 dodatkowe
żarówki dalekiej czerwieni załączane w systemie ON-OFF.
Maksymalne natężenie światła na każdym z poziomów nie
mniejsze niż 450 µmol/m2/s. Kolor światła głównego biały
odpowiadający światłu naturalnemu.
Wyświetlacz tekstowy typu LCD podświetlany diodami
LED, umiejscowiony ponad drzwiami komory (możliwość
kontroli parametrów pracy podczas załadunku i
rozładunku). Fizyczne przyciski sterowania (nie dopuszcza
się urządzeń kontrolowanych wyłącznie przy pomocy
wyświetlacza dotykowego, chyba, że przy zapewnionej
gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy na panel
sterowania).
Możliwość późniejszego doposażenia fitotronu w kolejny,
kompletny poziom hodowli (oświetlenie zgodne z bazowym
+ półka ażurowa).
Realizowanie programów w trybie zegara 24-godzinnego
Wbudowana pamięć na minimum 16 programów
Funkcja łączenia programów w sekwencje powtarzane od
1 do 99 razy lub wykonywane w sposób ciągły (tryb
zapętlenia).
Wizualne i dźwiękowe alarmy zbyt wysokiej i zbyt niskiej
temperatury, zbyt wysokiej i zbyt niskiej wilgotności, zbyt
wysokiego i zbyt niskiego ciśnienia w układzie chłodzenia.
Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem
powodujące automatyczne odcięcie zasilania i wyłączenie
Urządzenia.
Rejestracja stanów alarmowych w pamięci sterownika
(minimum 15 ostatnich zdarzeń)
Możliwość zarządzania dostępem do funkcji sterownika
poprzez tworzenie kont użytkowników.
Sterownik mikroprocesorowy PID.
Możliwość konstruowania i uruchamiania programów
składających się z minimum 24 kroków.
Fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy minimum
50mm. Gniazdo Ethernet do podłączenia Urządzenia do
sieci LAN
Zbiornik na wodę zdejonizowaną z podłączeniem – bez
konieczności podłączania do dejonizatora o pojemności
umożliwiającej pracę bez opróżniania przez minimum 48
godzin przy ustawieniach 90%RH i temperaturze 26⁰ C.
Wbudowany zbiornik na skropliny (brak konieczności
podłączania na stałe odpływu) o pojemności
umożliwiającej pracę bez opróżniania przez minimum 48
godzin przy ustawieniach 90%RH i temperaturze 26⁰ C.
Szkolenie (instruktaż) przeprowadzone dla maksymalnie
czterech osób (min. 1 godzina zegarowa) w zakresie
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26.

27.

użytkowania i konserwacji oraz zasad gwarancji
Urządzenie powinno być objęte serwisem gwarancyjnym
producenta przez okres minimum 36 miesięcy na całość
Urządzenia (uwzględniając warunki pkt. 11 specyfikacji).
Gwarancja powinna być świadczona w miejscu
Gwarancja
użytkowania Urządzenia, tj. Śląskim Ogrodzie Botanicznym
w Radzionkowie. Jeśli nie jest to możliwe – transport i
załadunek/rozładunek są po stronie Wykonawcy w ramach
wynagrodzenia umownego.
Warunki dotyczące urządzeń i producenta:
Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę
Urządzenie pochodziło od producenta stosującego
odpowiedni poziom organizacji i monitoringu
Certyfikaty/dokumenty
poszczególnych procesów produkcji gwarantujących
[zostaną dostarczone wraz
wysoką jakość produktu:
z dostawą fitotronu]
Posiadania deklaracji zgodności CE w zakresie wymogów
bezpieczeństwa dotyczących sprzętu elektrycznego do
pomiarów, kontroli i użytku laboratoryjnego
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Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

................................
miejscowość, data

Oferta
dla
Śląskiego Ogrodu Botanicznego Związku Stowarzyszeń
Ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
na
Fitotron
…………………………………..
(nazwa producenta i model)1
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na Dostawę fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem
(instruktażem) w zakresie obsługi i konserwacji oraz zasad gwarancji dla pracowników
Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ
rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski (znak sprawy
1/ZP/2018/FI_ŚOB) finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17

WYKONAWCA
Nazwa

Adres

Forma organizacyjno-prawna

1

Podaje Wykonawca..
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NIP

REGON

Nr telefonu

Adres e-mail

Nr konta bankowego

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy/-ów

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do
reprezentacji Wykonawcy):
Czytelnie imię i nazwisko
Podpis

W przypadku wyboru naszej oferty, umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:
Czytelnie imię i nazwisko

Podpis

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę
w postępowaniu pn. Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz
szkoleniem (instruktażem) w zakresie obsługi i konserwacji oraz zasad gwarancji dla
pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona
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in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski (znak
sprawy 1/ZP/2018/FI_ŚOB) oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ
OFERTOWĄ:
CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),
1. OFERUJEMY okres gwarancji na całe Urządzenie ………… miesięcy2 (co najmniej
36 miesięcy).
W przypadku Urządzenia kontrolowanego wyłącznie przy pomocy wyświetlacza
dotykowego, okres gwarancji na panel sterowania wynosi ………… (co najmniej 60
miesięcy)/nie dotyczy3.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami
i zasadami postępowania.
3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze
Umowy.
4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin
składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.
5. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach
określonych we wzorze umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U.
2018 r., poz. 419 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazujemy4, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 5.

2

Podaje Wykonawca. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy . W przypadku braku podania przez Wykonawcę okresu
gwarancji w pkt. 1 Formularza ofertowego - Załącznika nr 2 do SIWZ, zastosowanie będzie miał w takiej sytuacji wymagany
minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i oferta otrzyma za kryterium oceny ofert "Okres gwarancji (G)” 0 (zero) punktów.
3

Niewłaściwe skreślić

4

(…) jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał,

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa(…).
5

Wypełnić, gdy dotyczy.
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7. Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 13 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych
dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
Adres strony internetowej ogólnodostępnej
i bezpłatnej bazy danych

Nazwa dokumentu:

8. OŚWIADCZAMY, że:
 Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie lub
 Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej
wymienionym podwykonawcom6 ( o ile są znani)

L.p.

9.

Nazwa/zakres części
zamówienia powierzona
podwykonawcy

Nazwa
podwykonawcy

Określenie części
zamówienia powierzonej do
wykonania podwykonawcy
(% lub zł)

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/nie
będzie7 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty
będzie prowadził do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego
wskazuję(emy) informacje, o których
mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego u
Zamawiającego8
…………………………………………………
…………………………………………………

Wartość towaru lub usługi bez podatku
od towarów i usług

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

10. Oświadczamy, że jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe
zaznaczyć):
6

niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy, jeśli są znani podwykonawcy

7

Wykonawca skreśla niewłaściwe.

8

Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
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 Tak
 Nie
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003,
s. 36):
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami
ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.
11. Oferta została złożona na ……. i kolejno ponumerowanych stronach.
……………………………………………………….
1) ……………………………………………………………………………………….
( oświadczenie - wg wzoru żałaącznika nr 3 do SIWZ)

2) ………………………………………………………………………………………….
( oświadczenie - wg wzoru żałaącznika nr 4 do SIWZ)

3) ……………………………………………………………………………………….
(uzupełniony szczegółowy wykaz wymaganych parametrów – wg załącznika nr 9 do SIWZ)

4) ………………………………………………………………………………………….
( wadium)

5) …………………………………………………………………………………………
(inne niezbędne dokumenty np. pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu trzeciego)

………………..............................................................
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
............................
miejscowość, data
Nazwa: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
Adres: Ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
NIP: 635-168-17-50
REGON: 278108970
Pon-Pt. 800 – 1600
Strona internetowa www.obmikolow.robia.pl
Wykonawca:
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności
od
podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko /
podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa fitotronu wraz
z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem (instruktażem) w zakresie obsługi
i konserwacji oraz zasad gwarancji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu
pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-000006/17) znak sprawy nr 1/ZP/2018/FI_ŚOB oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-22 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp.

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

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………..……….…………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)
…………………………………………(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Nazwa: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
Adres: Ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
NIP: 635-168-17-50
REGON: 278108970
Pon-Pt. 800 – 1600
Strona internetowa www.obmikolow.robia.pl
Wykonawca:
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności
od
podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa fitotronu wraz
z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem (instruktażem) w zakresie obsługi
i konserwacji oraz zasad gwarancji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu
pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-000006/17) znak sprawy nr 1/ZP/2018/FI_ŚOB oświadczam co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w …Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną
dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych
przez
zamawiającego
w
………………………………………………………...……………………………..
(wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………….
…….……..w następującym zakresie: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………….(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR WYKAZU DOSTAW

Wykonawca
Nazwa:

……………………………………………………...…….…………………

Adres:

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

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem
(instruktażem) w zakresie obsługi i konserwacji oraz zasad gwarancji dla pracowników
Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex
situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17)
oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione dostawy:

Lp.

Nazwa Wykonawcy
Przedmiot
(Podmiotu) dostawy dostawy (opis
pozwalający
wykazującego
na
spełnianie warunku
stwierdzenie,
udziału w
że został
postępowaniu
spełniony
(nazwa, adres)
warunek
określony w
Rozdziale VI
ust. 1 pkt 3)
SIWZ

Daty
Wartość
wykonania dostawy w zł
dostawy
brutto
(dzień,
miesiąc, rok)

Nazwa i adres
Podmiotu dla
którego była
wykonywana
dostawa

Sposób
dysponowania
(niewłaściwe
skreślić)

Zasób własny
Wykonawcy/
zasób
podmiotu
trzeciego*
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UWAGA:
1. Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dowodami
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
2. W przypadku wskazania przez wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

* niewłaściwe skreślić

………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………
(podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Nazwa: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
Adres: Ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
NIP: 635-168-17-50
REGON: 278108970
Pon-Pt. 800 – 1600
Strona internetowa www.obmikolow.robia.pl
Wykonawca:
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności
od
podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa fitotronu
wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem (instruktażem) w zakresie
obsługi i konserwacji oraz zasad gwarancji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby
projektu pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-000006/17) znak sprawy nr 1/ZP/2018/FI_ŚOB oświadczamy, że:
a) należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2017 r., poz. 229 ze
zm.), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty: *
1) ………………………………………………………………...……………………………
2) …………………………………………………………………………………………...…
3) ………………………………………………………………………………………………
b) nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi wykonawcami, którzy złoży
odrębne oferty9*
Uwaga: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć, wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
.....................
data

9

..........................................
imię i nazwisko

..................................................
podpis wykonawcy lub
osoby upoważnionej

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr …………………../2018
zawarta w dniu …………. 2018 r. w ………………. pomiędzy:
Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy
ul. Sosnowej 5, KRS: 0000163011, NIP: 635-168-17-50, REGON: 278108970,
reprezentowany przez:
[•] – [•], zwany dalej „Zamawiającym”
a
(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)
[•] z siedzibą w [•] ul. [•] [•]-[•] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym w [•] pod numerem [•] NIP [•], REGON [•]
reprezentowaną przez:
[•] – [•], zwaną dalej „Wykonawcą”,
lub
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)
p. [•] zam. w [•] ul. [•] [•] -[•] NIP [•], REGON [•]
działającą/ym osobiście zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, każda osobno zaś „Stroną”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą PZP”, na
dostawę fitotronu na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex
situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, wraz z
rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem (instruktażem) w zakresie obsługi i
konserwacji oraz zasad gwarancji dla pracowników Zamawiającego (znak sprawy
1/ZP/2018/FI_ŚOB), zawarta została umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy, jest dostawa fabrycznie nowego fitotronu (zwanego również
Urządzeniem lub Sprzętem), tj. wyprodukowanego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed
datą dostawy do jednostki Zamawiającego – Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków, wraz z jego wniesieniem,
montażem oraz szkoleniem (instruktażem) pracowników Zamawiającego w zakresie
użytkowania i konserwacji Sprzętu oraz zasad gwarancji.
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2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz na warunkach i w sposób określony w Umowie, ofercie Wykonawcy złożonej w
ramach postępowania o udzielenie zamówienia /której kopia stanowi Załącznik nr 3 do
Umowy (dalej: Oferta Wykonawcy)/, a także zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, w
tym w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, oraz Szczegółowym Opisem
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

§2
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że Urządzenie w chwili dostawy jest jego wyłączną własnością
oraz jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie istnieją żadne przeszkody lub
ograniczenia w prawie rozporządzania własnością Urządzenia przez Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki
organizacyjne, aby zrealizować Przedmiot Umowy w sposób profesjonalny i z należytą
starannością, umożliwiający spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych
i funkcjonalnych określonych w Umowie.
Wykonawca będzie na bieżąco informować o zagrożeniach mających wpływ na jakość,
zakres, a w szczególności termin realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu najwyższej
staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.
W sytuacji gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy
ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne działania lub
zaniechania.
Wykonawca może powierzyć wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy na
następujących zasadach:
a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś
elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji umowy, wymaga uzyskania
pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
b. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
Wykonawca wraz z dostawą Urządzenia powinien dostarczyć:
a. certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny dla producenta Sprzętu (wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę, jeśli dokument
jest w języku obcym);
b. dokument Deklaracji zgodności CE oferowanego Urządzenia potwierdzający, że
oferowane przez Wykonawcę Urządzenia spełniają wymagania dyrektyw tzw.
„Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę, jeśli dokument jest w języku obcym);
c. instrukcję w języku polskim dotyczące obsługi, czyszczenia i przechowywania
Urządzenia;
d. kartę gwarancyjną w języku polskim;
e. listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być
wykonywane przez Zamawiającego i/lub użytkowników Sprzętu samodzielnie, bez
utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.
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§3
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy poprzez
udostępnienie miejsca dostawy na czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy.
Udostępnienia miejsca dostawy nastąpi w godzinach pracy biura, tzn. od 7:00-15:00.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania płatności za Przedmiot Umowy na
warunkach określonych w Umowie.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§4
REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
Dostawa fitotronu zgodnie ze specyfikacją, wniesienie na I piętro budynku
dwukondygnacyjnego bez windy, montaż oraz szkolenie (instruktaż) pracowników
Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji Sprzętu oraz zasad gwarancji,
nastąpi w terminie do 8 tygodni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z
zasadami określonymi poniżej.
Wskazany w ust. 1 termin uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie:
a) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Urządzenie, wniesienie na I piętro
budynku dwukondygnacyjnego bez windy, dokona montażu oraz szkolenia
(instruktażu) pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji
Sprzętu oraz zasad gwarancji;
b) Strony podpiszą bez zastrzeżeń Protokół Odbioru - załącznik nr 2 do Umowy.
Dostawa Urządzenia do miejsca dostawy i wydanie Zamawiającemu nastąpi na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Korzyści i ciężary związane z dostawą Urządzenia oraz
niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na
Zamawiającego po zakończenia rozładunku, wniesienia i instalacji, z chwilą podpisaniu
przez Strony Protokołu Odbioru.
Dostawa nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem, w godzinach pracy biura, tzn. od 7:00-15:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy Odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli w
szczególności zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a) przedmiot Umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną Ofertą
Wykonawcy, SIWZ lub Umową;
b) Urządzenie ma jawne wady fizyczne lub jest niekompletne;
c) pomimo próby uruchomienia Urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo;
d) Zamawiający stwierdził inne istotne wady przedmiotu Umowy.
Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy Protokół
Odbioru zostanie podpisany przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego.
W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez
zastrzeżeń ze względu na okoliczności wskazane w ust. 5, Strony sporządzą protokół z
zastrzeżeniami, w którym Zamawiający poda występujące rozbieżności, stwierdzone
przy odbiorze Urządzenia. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie
rozbieżności nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania
protokołu z zastrzeżeniami na usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w toku
odbioru Urządzenia i poleci Wykonawcy ponowne dostarczenie przedmiotu Umowy.
Wykonawca związany będzie ustaleniami zawartymi w protokole, o którym mowa w tym
ustępie. Wyznaczenie terminu, o którym mowa powyżej, nie zmienia terminu wykonania
przedmiotu umowy określonego w ust. 1.
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8. Po dokonaniu odmowy Odbioru Urządzenia przez Zamawiającego, Wykonawca w
terminie określonym w protokole, o którym mowa w ust. 7 przedstawi Zamawiającemu
do ponownego Odbioru Urządzenia z usuniętymi nieprawidłowościami lub dostarczy
nowe Urządzenie, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie będzie możliwe do wykonania.
Okres usuwania nieprawidłowości wlicza się do terminu realizacji przedmiotu Umowy,
określonego w ust. 1. Przedmiot Umowy zostanie poddany ponownemu badaniu
zgodnie z procedurą opisaną w ust. 7.
9. Po instalacji i uruchomieniu Urządzenia, w miejscu dostawy, Wykonawca zobowiązany
jest do szkolenia (instruktażu) maksymalnie czterech pracowników Zamawiającego, w
zakresie użytkowania, konserwacji i zasad gwarancji. Szkolenie (instruktaż) będzie
trwać co najmniej 1 godzinę zegarową.

1.
2.
3.

4.

§5
RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI
Urządzenie, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu na podstawie Umowy, objęte
jest rękojmią za wady i gwarancją jakości Wykonawcy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi na Urządzenie.
Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych odpowiednimi przepisami prawa,
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całe Urządzenie będące
przedmiotem zamówienia na okres …. miesięcy10 liczonej od dnia podpisania Protokołu
Odbioru. W przypadku dotykowego panelu sterowania Wykonawca udzieli 60miesięcznej gwarancji na tą część Urządzenia, niezależnie od okresu gwarancyjnego
całości Urządzenia.
Strony określają następujące warunki gwarancji jakości:
1) Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania Sprzętu (w miejscu
dostawy). W przypadku braku technicznej możliwości naprawy Urządzenia w miejscu
dostawy, Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ustala sposób i miejsce wykonania
naprawy Urządzenia. Koszty związane z transportem i załadunkiem/rozładunkiem
Urządzenia, ponosi Wykonawca.
2) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii Urządzenia, Wykonawca
przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia potwierdzenia
zgłoszenia. Usuwanie awarii w miejscu użytkowania fitotronu powinno odbywać się w
godzinach pracy biura Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie, tj. od 7:30 do
15:30. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony e-mailem na adres:
………, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone mailem. W celu przystąpienia do
naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca
użytkowania Sprzętu, po uprzednim kontakcie z pracownikami biura Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Radzionkowie (ogrodradzionkow@sibg.org.pl).
3) W przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych trwałych
nośników pamięci na nowe, uszkodzone trwale nośniki pamięci, stanowiące własność
Zamawiającego, pozostaną w siedzibie Zamawiającego do jego wyłącznej dyspozycji.
4) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do:
a) objęciem gwarancją i obsługą serwisową Sprzętu;
b) zapewnienia przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z dokumentacją producenta,
dokonywanych w całości na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Zamawiającym lub Uprawnionym przedstawicielem oraz wystawiania – po każdym
dokonanym przeglądzie – certyfikatu dopuszczającego Sprzęt do eksploatacji oraz
dokonywania stosownej adnotacji w dokumentacji Urządzenia;

10

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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5.

6.

7.

c) bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu Sprzętu,
których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym Urządzeniu lub ich wadliwy
montaż;
d) wymiany reklamowanej części Urządzenia na nową (w przypadku trzykrotnej
uzasadnionej reklamacji tej samej części Sprzętu) lub wymiany całego Sprzętu
(w przypadku pięciokrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części Urządzenia);
e) zapewnienia czasu reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii w okresie
gwarancyjnym – maksymalnie do 48h na mailowe potwierdzenie zgłoszenia.
W braku potwierdzenia po upływie terminu 48h rozpoczyna bieg termin czasu
naprawy o którym mowa w lit. f) poniżej;
f) zapewnienia czasu naprawy od potwierdzenia zgłoszenia awarii do zwrotu
naprawionego Sprzętu do miejsca dostawy (w przypadku naprawy w serwisie
Wykonawcy) wynoszącego maksymalnie 14 dni; w przypadku konieczności
dokonania naprawy poza granicami kraju lub sprowadzenia części niezbędnej do
naprawy, a niedostępnej w kraju, czas ten – po pisemnym powiadomieniu
zamawiającego, zawierającym odpowiednie uzasadnienie – ulega przedłużeniu o 14
dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli naprawa nie może być
dokonana w przedłużonym terminie, Zamawiający może przedłużyć Wykonawcy
termin do dokonania naprawy o czas niezbędny;
g) bezpłatnego zapewnienia – w przypadku, gdy okres niesprawności Sprzętu
przekracza 21 dni od potwierdzenia zgłoszenia lub gdy naprawa Sprzętu przekracza
21 dni – Sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych, niż określone w Umowie
oraz dostarczenia Sprzętu zastępczego do miejsca, z którego zostało zabrane
uszkodzone Urządzenie;
h) potwierdzania wykonanych napraw Urządzenia kartą pracy serwisu podpisaną przez
Zamawiającego lub Uprawnionego przedstawiciela oraz dokonywania stosownych
adnotacji w dokumentacji Urządzenia
i) zapewnienia dostępności części zamiennych do Urządzenia minimum przez okres
udzielonej gwarancji na Urządzenie;
Czynności wydania oraz odbioru Urządzenia w związku z koniecznością dokonania
naprawy zostaną potwierdzone pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez Strony.
W razie niewydania przez Wykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, Umowę
poczytuje się za dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 Kodeksu cywilnego.
Postanowienia zawarte w wydanym dokumencie gwarancyjnym nie mogą być mniej
korzystne dla Zamawiającego niż odpowiednie postanowienia Umowy.
Wszelkie czynności Wykonawcy, w ramach gwarancji jakości i w okresie jej
obowiązywania oraz w ramach rękojmi, świadczone będą na rzecz Zamawiającego w
ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, tj.:
wartość netto ……………….. zł (słownie: …………………………………………) wartość
podatku
VAT..............................................
PLN
(słownie:
........................................................................................)
wartość
brutto:
……………………… (słownie: ................................................................................).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy i obejmuje
wszystkie koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone o wypłacone zaliczki płatne będzie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury
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VAT przez Wykonawcę będzie: podpisany bez zastrzeżeń przez Strony Protokół
Odbioru, o którym mowa w § 4 umowy potwierdzający zgodność Przedmiotu Umowy z
warunkami zawartymi w SIWZ, dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy oraz
dostarczenie dokumentów określonych w § 2 ust. 7.
4. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
VAT, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania
Przedmiotu Umowy w wysokości do 100% kwoty wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Udzielenie zaliczki następuje na pisemny wniosek Wykonawcy, który zawierać będzie,
co najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki, pożądany termin jej udzielenia.
8. Wypłata zaliczki następuje po podpisaniu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury proforma, na konto wskazane w niej przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia
jej otrzymania przez Zamawiającego, po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę
zabezpieczenia zaliczki.
9. Ostateczną decyzję odnośnie wielkości i terminu przyznania zaliczki podejmować będzie
Zamawiający.
10. Udzielenie zaliczki będzie uzależnione od wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia
zaliczki. Zabezpieczenie takie Wykonawca musi wnieść, na co najmniej 3 dni przed
ustalonym terminem udzielenia zaliczki.
11. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwotę odpowiadającą wartości zaliczki.
W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie niższej od planowanej
kwoty zaliczki, zaliczka zostanie wypłacona do kwoty zabezpieczenia.
12. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
13. Zabezpieczenie zaliczki będzie posiadać termin ważności przekraczający, co najmniej o
30 dni określony termin wykonania Przedmiotu Umowy.
14. Zabezpieczenie zaliczki wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
15. Złożone poręczenie, gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa muszą być
nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na
każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. Wypłata nie
może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku
Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały
złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo uprzedniej akceptacji treści
proponowanych gwarancji i poręczeń.
16. Zamawiający ma prawo zatrzymać lub zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku,
gdy:
a. Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie Przedmiot Umowy,
b. Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca,
c. Umowa uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni
od dnia jej rozwiązania,
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d. Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych, a Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia
od umowy.
17. O ile nie będą zachodzić okoliczności uprawniające do zatrzymania lub zrealizowania
zabezpieczenia zaliczki przez Zamawiającego, jego zwrot nastąpi na pisemny wniosek
Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz rozliczeniu jej na poczet wynagrodzenia określonego w ust. 1.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§7
KARY UMOWNE
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1;
2) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu
określonego w § 4 ust. 1, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §6
ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków związanych
z usunięciem Awarii wynikających z udzielonej gwarancji jakości, w stosunku do
terminów określonych w §5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
4) opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu jakiejkolwiek dokumentacji wymienionej w
§ 2 pkt 7 Umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §
6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w
przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do
Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek
wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania takiej noty, o ile taka forma pokrycia kar umownych zostanie wybrana na
podstawie ust. 4.
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części (a w zakresie,
w jakim Umowa jest umową o świadczenie usług, wypowiedzieć ją), gdy:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 ust. 1
przekracza 7 dni kalendarzowych;
2) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu
wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym
wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w
sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już
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2.

3.

4.
5.

6.

usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku
wskazanym w zdaniu poprzednim termin 30 dniowy przewidziany na odstąpienie
liczony jest od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie;
3) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §7 przekroczy 30% łącznej kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1;
4) Zamawiający może także odstąpić od Umowy w przypadku przewidzianym w art.
145 ustawy Pzp;
5) w przypadku co najmniej trzykrotnego przekroczenia czasu naprawy w ramach
gwarancji w terminie do 14 dni, od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość
o trzykrotnym przekroczeniu czasu naprawy;
6) jeżeli Wykonawca odmówił wykonania czynności określonych w § 4 lub § 5 umowy
– w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
7) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Pzp –
w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn.
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że w umowie
przewidziano inny termin).
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub oświadczenie o jej
wypowiedzeniu, zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i
zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.
Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.
W zakresie, w jakim umowa może być uznana za umowę o świadczenie usług
Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które
należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadku:
a. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ,
a przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania
terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz,
a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych
lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie
przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,
b. zmian wynikających z przepisów prawa,
c. wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie
wynikających z winy Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub
zmianą terminu realizacji.
7. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku:
a. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności,
b. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego
stronie,
c. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
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§9
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją
umowy, koordynowania prac związanych z realizacją Umowy i bieżących kontaktów
z Wykonawcą jest:
Pan/Pani .................................,
……………………, ul. ………………………….,
tel.: ………….., faks: ……………..
e-mail: ....................................
Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach
związanych z realizacją Umowy jest Pan/Pani ………………….
……………………, ul. ………………………….,
tel.: ………….., faks: ……………..
e-mail: ....................................
Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub ich
danych kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej Strony w
formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
W przypadku zmiany adresu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Strona jest zobowiązana
do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Cesja wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Strony zobowiązują się, do zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych
osobowych, w tym zgodnego z Rozporządzeniem 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.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami
zawartymi w załącznikach, a warunkami ustalonymi w umowie, pierwszeństwo mają
postanowienia umowy.
Załączniki stanowią integralną część Umowy.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z Umowy bądź z nią związane rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 — Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 — Protokół odbioru
3. Załącznik nr 3 — Kopia Oferty Wykonawcy
Zamawiający

Wykonawca

………………………………..

………………………………..
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Załącznik nr 2 do Umowy
Wzór Protokołu Odbioru

Protokół Odbioru z dnia: …………………..
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Zamawiającego:
Nazwa jednostki organizacyjnej :
Adres:
Pieczęć jednostki:

Niniejszym potwierdzam Odbiór Urządzenia:
Uwaga! Tabelę wypełnia Wykonawca.
Nazwa urządzenia

Lp.

Numer seryjny

1.

zgodnie z wymogami umowy na dostawę ………………………… z dnia …………….. 2018 r.
nr …………….. [bez zastrzeżeń] [z następującymi zastrzeżeniami:]11
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych na
usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w toku Odbioru przedmiotu Umowy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Mikołów, ………………………… r.
data

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Zamawiającego:

…………………………………..

…………………………………..

11

Niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

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 Śląski Ogród Botaniczny Związek
Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, sibg@sibg.org.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o znaku nr
1/ZP/2018/FI_ŚOB o tytule Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem
i instalacją oraz szkoleniem (instruktażem) w zakresie obsługi i konserwacji oraz zasad
gwarancji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków
flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, wiążącą strony umową, a także w okresie trwałości projektu FlorIntegral.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
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
12**
;

12

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.
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO13;
− 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.

13

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

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
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Załącznik nr 9 do SIWZ
Szczegółowy opis oferowanego sprzętu
Producent:
………………………
(wypełnia Wykonawca)
FITOTRON
Model:
……………………….
(wypełnia Wykonawca)
Lp.

1.

2.

3.

4.

MINIMALNE/MAKSYMALNE,
wymagane wartości
parametrów technicznych

Dane techniczne oferowanego
sprzętu/niezbędne certyfikaty
– wypełnia Wykonawca

Zastosowanie

Fitotron używany będzie do
kiełkowania nasion i pierwszego
okresu wzrostu siewek roślin
zielnych,
co
najmniej
do
momentu
zawiązania
liści
właściwych.

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

Pojemność robocza
komory

Minimum 800 l

Parametry techniczne

Maksymalne wymiary
zewnętrzne

Konstrukcja zewnętrzna

(S) 1500 mm x (G) 900 mm x
(W) 2010 mm. UWAGA!
Urządzenie musi zostać
przeniesione przez otwór
drzwiowy o wymiarach: (W) 2080
mm i (S) 1000 mm i (G) 300 mm
Obudowa Urządzenia wykonana
ze stali malowanej proszkowo.
Biała powłoka ścian
wewnętrznych komory
zapewniająca optymalną
jednorodność światła.
Ażurowe półki stalowe (2szt.) o
regulowanej wysokości
zawieszenia.
Drzwi z oknem obserwacyjnym o
wymiarach nie mniejszych niż
(S)150 x (W)800 mm,
wyposażone w magnetyczną
uszczelkę.
Kółka samonastawne z
regulowanymi śrubami do

Wykonawca podaje oferowany
parametr:
Wykonawca podaje oferowany
parametr:

Wykonawca podaje oferowany
parametr:
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poziomowania i stabilizowania
Urządzenia.

5.

Powierzchnia hodowli

6.

Wentylator

7.

Zakres temperatur

8.

System nawilżania

9.

Możliwość nastawy i
osiągania wilgotności
powietrza na poziomie:

10.

11.

Rodzaj oświetlenia i
barwa światła

Panel sterowania

Wykonawca podaje oferowany
Co najmniej 2 poziomy hodowli o
parametr:
2
powierzchni minimum 1m każdy.
Horyzontalny
wydmuch
powietrza przez perforowaną,
tylną ścianę komory. Regulacja
prędkości
wentylatora
cyrkulacyjnego w zakresie od
30%-100% lub szerszym.
Zakres kontroli temperatury przy
włączonym oświetleniu: +10°C
do +40°C (lub szerszy).

Wykonawca podaje oferowany
parametr:

Wykonawca podaje oferowany
parametr:

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
Ultradźwiękowy układ nawilżania przez Zamawiającego słowem
powietrza.
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:
90%RH przy wygaszonym
oświetleniu (±5%RH)
75%RH przy maksymalnym
natężeniu oświetlenia (±10%RH)
Każdy z poziomów hodowli
wyposażony
w
główne,
ściemniane oświetlenie LED o
rozpiętości spektrum od 380 do
830 nm i charakterystyce światła
dziennego
w godzinach
okołopołudniowych oraz w 4-6
dodatkowe
żarówki
dalekiej
czerwieni załączane w systemie
ON-OFF. Maksymalne natężenie
światła na każdym z poziomów
nie mniejsze niż 450 µmol/m2/s.
Kolor światła głównego biały
odpowiadający
światłu
naturalnemu.
Wyświetlacz tekstowy typu LCD
podświetlany diodami LED,
umiejscowiony ponad drzwiami
komory (możliwość kontroli
parametrów pracy podczas
załadunku i rozładunku).
Fizyczne przyciski sterowania
(nie dopuszcza się urządzeń
kontrolowanych wyłącznie przy
pomocy wyświetlacza
dotykowego, chyba, że przy

Wykonawca podaje oferowany
parametr:
Wykonawca podaje oferowane
parametry:

Wykonawca potwierdza
wymagane parametry
określone przez
Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:
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zapewnionej gwarancji nie
krótszej niż 60 miesięcy na panel
sterowania).
Możliwość
późniejszego
doposażenia fitotronu w kolejny,
kompletny
poziom
hodowli
(oświetlenie zgodne z bazowym
+ półka ażurowa).

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

Realizowanie programów w
trybie zegara 24-godzinnego

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

14.

Wbudowana pamięć na
minimum 16 programów

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

15.

Funkcja łączenia programów w
sekwencje powtarzane od 1 do
99 razy lub wykonywane w
sposób ciągły (tryb zapętlenia).

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

Wizualne i dźwiękowe alarmy
zbyt wysokiej i zbyt niskiej
temperatury, zbyt wysokiej i zbyt
niskiej wilgotności, zbyt
wysokiego i zbyt niskiego
ciśnienia w układzie chłodzenia.

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

Niezależne zabezpieczenie
przed przegrzaniem powodujące
automatyczne odcięcie zasilania
i wyłączenie Urządzenia.

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

18.

Rejestracja stanów alarmowych
w pamięci sterownika (minimum
15 ostatnich zdarzeń)

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

19.

Możliwość zarządzania
dostępem do funkcji sterownika
poprzez tworzenie kont
użytkowników.

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,

12.

Możliwości rozbudowy

13.

16.

17.

Programy, system
sygnalizacji, sterowanie
Urządzeniem,
zabezpieczenia
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wpisując odpowiednio:

Sterownik mikroprocesorowy
PID.

20.

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

21.

Możliwość konstruowania i
uruchamiania programów
składających się z minimum 24
kroków.

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

22.

Fabrycznie
wykonany
port
kablowy o średnicy minimum
50mm. Gniazdo Ethernet do
podłączenia Urządzenia do sieci
LAN

Wykonawca potwierdza
wymagane parametry
określone przez
Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

23.

24.

25.

26.

Zasilanie w wodę

Odprowadzanie skroplin

Wymagana instalacja
oraz szkolenie
(instruktaż)

Gwarancja

Zbiornik na wodę zdejonizowaną
z
podłączeniem
–
bez
konieczności podłączania do
dejonizatora
o
pojemności
umożliwiającej
pracę
bez
opróżniania przez minimum 48
godzin
przy
ustawieniach
90%RH i temperaturze 26⁰ C.
Wbudowany
zbiornik
na
skropliny (brak konieczności
podłączania na stałe odpływu) o
pojemności umożliwiającej pracę
bez opróżniania przez minimum
48 godzin przy ustawieniach
90%RH i temperaturze 26⁰ C.
Szkolenie (instruktaż)
przeprowadzone dla
maksymalnie czterech osób
(min. 1 godzina zegarowa) w
zakresie użytkowania
i konserwacji oraz zasad
gwarancji
Urządzenie powinno być objęte
serwisem
gwarancyjnym
producenta
przez
okres
minimum 36 miesięcy na całość
Urządzenia
(uwzględniając
warunki pkt. 11 specyfikacji).

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

Wykonawca potwierdza
wymagany parametr określony
przez Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:
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27.

Certyfikaty/dokumenty

Gwarancja
powinna
być
świadczona
w
miejscu
użytkowania
urządzenia,
tj.
Śląskim Ogrodzie Botanicznym
w Radzionkowie. Jeśli nie jest to
możliwe
–
transport
i
załadunek/rozładunek są po
stronie Wykonawcy w ramach
wynagrodzenia umownego.
Warunki dotyczące urządzeń i
producenta:
Zamawiający wymaga aby
oferowane przez Wykonawcę
Urządzenie pochodziło od
producenta stosującego
odpowiedni poziom organizacji i
monitoringu poszczególnych
procesów produkcji
gwarantujących wysoką jakość
produktu:

Wykonawca potwierdza
wymagania określone przez
Zamawiającego słowem
Spełnia lub Nie spełnia,
wpisując odpowiednio:

Posiadania deklaracji zgodności
CE
w zakresie wymogów
bezpieczeństwa
dotyczących
sprzętu
elektrycznego
do
pomiarów, kontroli i użytku
laboratoryjnego
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