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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

          Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice ul. Pszczyńska 37 

          REGON: 000022473, NIP: 631-020-07-94. 

          e-mail: zamowieniapubliczne@komag.eu  

          Adres skrzynki ePUAP  /ITG_KOMAG/domyslna 

  
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                          

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

www.komag.eu.  

 
III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,                  

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                   

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej także „pzp”].  

 
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

 
V.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nieużywanych                           

i wolnych od wad niżej wymienionych mebli oraz wyposażenia laboratorium: 

 

 

Część 

 

Lp. 

 

Nazwa 

 

Ilość szt. 

1 1 Punktowe oświetlenie stanowisk lutowniczych 2 

2 1 Biurko z regulowaną wysokością 5 

3 

1 
Mobilny stół laboratoryjny dla specjalistów Laboratorium 

Inżynierii Materiałowej i Środowiska 
3 

2 
Mobilny stół laboratoryjny dla specjalistów Laboratorium Badań 

Stosowanych 
3 

3 Ergonomiczne krzesło laboratoryjne 6 

4 1 Podstawka na biurko do pracy na stojąco 6 

5 

1 Taboret (Hoker) laboratoryjny 11 

2 
Taboret (Hoker) laboratoryjny dla specjalistów Laboratorium 

Badań Stosowanych  
2 

3 
Taboret (Hoker) laboratoryjny dla specjalisty Laboratorium 

Mechatroniki 
1 

 

1.1. Szczegółowy opis poszczególnych części wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 
zawiera Załącznik nr 1 do SWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia. 

mailto:zamowieniapubliczne@komag.eu
http://www.komag.eu/
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2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

39130000 – 2 meble biurowe  

31527000 – 6 reflektory punktowe 

39180000 – 7 meble laboratoryjne 

39181000 – 4 stoły laboratoryjne 

39111100 – 4 siedziska obrotowe 

39113200 – 9 taborety 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie: 

 

Część I – do 28 dni od podpisania umowy, 

Część II – do 56 dni od podpisania umowy, 

Część III – do 56 dni od podpisania umowy, 

Część IV – do 28 dni od podpisania umowy,  

Część V – do 56 dni od podpisania umowy. 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy  

    Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ.  

 
VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych                    

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                                 

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularz  do komunikacji) 

oraz poczty elektronicznej – e-mail: zamowieniapubliczne@komag.eu 

 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp                             

do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie 

ePUAP.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, 

oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowieniapubliczne@komag.eu
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We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający                               

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: zamowieniapubliczne@komag.eu  

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres email zamowieniapubliczne@komag.eu Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi  w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz  środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U.2020.2452)  oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia                       

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

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415). 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

 
IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami  

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Jerzy Salamon, Sybilla Klimek, e-mail: zamowieniapubliczne@komag.eu 

 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 09.09.2021 r. 

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

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

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

Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 

pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej)  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany                            

na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 

10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej                             

na miniPortalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną                                 

do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,                            

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku                

za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę.  

mailto:zamowieniapubliczne@komag.eu
mailto:zamowieniapubliczne@komag.eu
mailto:zamowieniapubliczne@komag.eu
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6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy                            

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 913 j.t.                

z późn.zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz                         

z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się,                          

aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane                     

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań                   

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie  z postanowieniami art. 18 

ust. 3 pzp.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP).  

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane                       

w Formularzu Ofertowym.  

9. Do oferty należy dołączyć:  

9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

9.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku 

wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie                                    

o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;  

9.4. Następujące przedmiotowe środki dowodowe: 

 – wszelkie wymagane dokumenty określone w Załączniku nr 1, w jęz. polskim (ew. oryginał 

+ tłumaczenie na jęz. polski) 

- informacje o produkcie (np. foldery, broszury, karty katalogowe, opisy), informacja                                    

o producencie, modelu, zdjęcie poglądowe produktu. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone  w oryginale.  

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo                  

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

 

XII. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 

został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2021 r.                    

do godz. 9:00.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
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4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać                   

i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na m iniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

XIII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r.  o godzinie 9:30  

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć                                      

na sfinansowanie zamówienia.  

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

 

XIV. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się , z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 

Wykonawcę :  

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

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

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

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

 c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy                  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego,  

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

na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

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

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

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

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego,                                 

lub przestępstwo  skarbowe,  

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom                              

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

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

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej                               
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lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,  o którym 

mowa w pkt 1.1;  

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                      

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne                           

lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne                

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,                         

że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należącą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

oferty czesiowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  chyba że wykażą ,                  

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależenie od siebie;  

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy                

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                    

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż  przez wykluczenie Wykonawcy z udziału                           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania                 

o udzielenie zamówienia.  

 

XV. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku                    

od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 

po przecinku.  

3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli 

nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki   (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku 

z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).  

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena podana słownie.  

 

XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

 

1. Komisja przetargowa będzie oceniać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, zgodną z SWZ oraz która uzyska największą 

ilość punktów w danej części zamówienia – wyliczonych w sposób określony w pkt. 3                              

- w postaci liczby zaokrąglonej do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali 

od 0 do 100 punktów. 

3. Kryteria oceny ofert 

a) kryterium „cena”– waga 80  (C) 

W kryterium tym oceniana będzie cena ofertowa brutto.  
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Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową 

brutto. Pozostali oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów poprzez przeliczenie 

zgodnie z następującym wzorem: 

                             Cn 

C = -------- x 80   

        Co 

gdzie:  

ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę,  w kryterium „cena” 

Cn -  cena oferty z najniższą ceną (brutto w PLN) 

Co -  cena ocenianej oferty (brutto w PLN) 

80 - waga ocenianego kryterium 

b) kryterium „wydłużenie gwarancji i rękojmi” –  waga 20  (G)  

W kryterium tym oceniany będzie okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia 

obowiązujący od podpisania umowy. Gwarancja i rękojmia musi być podana w pełnych latach.  

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób: 

− zaoferowana gwarancja i rękojmia wymagana w OPISIE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA ( 2 lata ) – 0 punktów, 

− zaoferowane wydłużenie gwarancji i rękojmi do oczekiwanej, określonej                            

w Załączniku nr 1 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) –  20 punktów.                                                                             

Maksymalna ilość punktów, którą w tym kryterium może przyznać Zamawiający wynosi 20. 

c) ocena punktowa całkowita (Opc) 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów             

po zsumowaniu punktacji obu kryteriów zgodnie z następującym wzorem: 

                 Opc  = C + G 

gdzie:  

Opc – ocena punktowa całkowita, 

C -  ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę  w kryterium „cena”, 

G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę  w kryterium  

      „wydłużenie gwarancji i rękojmi”. 

4. Ocena w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę 

formularza OFERTA (Załącznik nr 3 do SWZ).  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

- jest zgodna z Ustawą , 

- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ, 

- została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 

6. Jeżeli nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty z uwagi, iż zostaną złożone oferty z ceną 

brutto w tej samej wysokości, identycznym okresem gwarancji i terminem realizacji (zgodnie                       
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z przyjętymi kryteriami), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                

w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe 

nie mogą zaoferować cen wyższych i terminów innych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy 

są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.   o podatku od towarów i usług (Dz. U.                       

z  2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza                                

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć.  

9. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:  

9.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                             

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

9.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego;  

9.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku;  

9.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  

11. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,   do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,                  

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią                         

Załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie 

wymagane świadectwa, deklaracje, atesty, normy, protokoły ocen, raporty z badań instrukcje 

obsługi określone w poszczególnych częściach Załącznika nr 1. Wszystkie dostarczone dokumenty 

w tym ww. wymienione oraz inne towarzyszące dostawie powinny być w jęz. polskim (ew. oryginał 

+ tłumaczenie na jęz. polski). 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia                         

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców.  

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania                     

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie.   
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XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu    o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie 

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” pzp. 

XIX. Oferty częściowe, wariantowe  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

 

XX. Załączniki do SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

 Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1; 

 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  – Załącznik nr 2; 

 Formularz Ofertowy – Załącznik nr 3; 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 4; 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 5. 
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                 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

                       w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

                     Projekt nr RPSL.08.03.02 – 24 – 0503/19  

  

 

Załącznik nr 1 do SWZ ZP-159/2021 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Szczegółowy opis poszczególnych części wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: 

 

 

CZĘŚĆ I  
 

Punktowe oświetlenie stanowisk lutowniczych – 2 szt. 

Wymagania podstawowe 

Punktowe oświetlenie stanowisk lutowniczych stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno 

spełniać wymagania podstawowe zawarte w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy 

(Dz.U. 2020 poz. 1320)  oraz Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 

1650). 

 

 
Wymagania szczegółowe 

 Moc: min. 20W 

 Strumień świetlny: min. 2490 lm 

 Zasilanie: 100-240 V, AC – wbudowany sterownik LED 

 Stopień ochrony obudowy: IP 67 

 Długość lampy: min. 347 mm 

 Żywotność: min. 40 000 godz. 

 Skuteczność świetlna: min. 124 lm/W 

 W obudowie winno znajdować się wyjście kablowe z zaciskiem. 

 

Dodatkowe wymagania 

Oznakowanie znakiem CE 

Minimalny okres gwarancji – 2 lata. Zamawiający oczekuje wydłużenia okresu gwarancji                         

do 3 lat. 

Wszystkie dostarczone dokumenty w tym ww. wymienione oraz inne towarzyszące dostawie (np. 

instrukcja obsługi) powinny być w jęz. polskim (ew. oryginał + tłumaczenie na jęz. polski). 
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CZĘŚĆ II  
 

Biurko z regulowaną wysokością – 5 szt.  

Wymagania podstawowe 

Biurko z regulowaną wysokością stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno spełniać 

wymagania podstawowe zawarte w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

18 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 

1320) oraz Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 

Wymagania szczegółowe 

Będące przedmiotem zamówienia biurko z regulowaną wysokością powinno posiadać następujące 

elementy: 

Stelaż z elektryczną regulacją wysokości. 

 Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z nóg w kształcie odwróconej litery T.  

W celu zapewnienia właściwej stabilności nogi powinny posiadać przekrój prostokątny nie 

mniejszy niż 50x80 mm, i być skręcone co  najmniej z co najmniej dwoma wspornikami 

podblatowymi. Każdy ze wsporników winien być wykonany z jednego stalowego profilu 

prostokątnego zamkniętego o wymiarach nie mniejszych niż 50x25 mm, malowanego 

proszkowo na ten sam kolor co nogi biurka. 

  

Siłowniki regulacji wysokości 

 Kolumny elektryczne 3 częściowe zapewniające regulację wysokości blatu w zakresie nie 

mniejszym niż 625-1275mm. 

 Siłowniki powinny zapewniać cichą pracę: dźwięk pracy kolumny nie powinien przekraczać 

45dB. 

 Ze względu na specyfikę pracy na danych stanowiskach siłowniki powinny zapewniać 

nośność nie mniejsza niż 155 kg. Nośność ta winna być potwierdzona poprzez kartę 

katalogową lub oświadczenie producenta siłowników. 

 Prędkość ruchu biurka nie mniejsza niż 38 mm/s 

 W celu zapewnienia właściwej stabilności i wypoziomowania blatu biurka moduł sterujący 

winien być wyposażony w sensor położenia, a profil środkowy kolumny musi poruszać się 

synchronicznie-profile znajdują się zawsze na tej samej wysokości. 

Panel sterujący  

 Panel sterujący winien być wyposażony w funkcję przypomnienia za pomocą światła LED oraz 

możliwość zapamiętania/predefiniowania dwóch różnych wysokości biurka. 

 W celu ułatwienia obsługi regulacja wysokości powinna się odbywać poprzez naciśnięcie lub 

podniesienie całego panelu sterującego. 

 Panel sterujący musi być wyposażony w moduł Bluetooth, który pozwala na sterowanie 

biurkiem za pomocą telefonu, tabletu, komputera oraz przypominanie o konieczności zmiany 

pozycji pracy. 
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 W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania system sterowania siłownikami powinien 

posiadać czujnik antykolizyjny zintegrowany z kolumną. Czujnik ten winien reagować na 

przeszkody, które znajdują się bezpośrednio na torze ruchu blatu w dół lub w górę, poprzez 

zatrzymanie ruchu i lekki ruch wsteczny, dzięki czemu chroni biurko przed uszkodzeniami w 

przypadku napotkania innego przedmiotu oraz zabezpiecza przed zranieniem użytkowników.  

 

Blat 

 Blat wykonany z płyty 25mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 

podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322, 

co winno być potwierdzone właściwymi certyfikatami. Wymiary blatu: 

- 2000mm x 800mm (biurko nr 1) – 1 szt 

- 1600mm x 800mm (biurko nr 2) – 1 szt 

- 1400mm x 800mm (biurko nr 3 i 4) – 2 szt 

- według poniższego rysunku (biurko nr 5) – 1 szt 

 

 
 

 Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 

promieniu r=3mm. W celu zabezpieczenia brzegu blatu przed wycieraniem się spoiny 

pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, i tym samym ryzykiem wnikania wilgoci i zanieczyszczeń 

oraz w celu uzyskania jednolitego, stabilnego kolor i odporności na promieniowanie UV 

doklejka z tworzywa winna być połączona z blatem z zastosowaniem technologii laserowej i 

bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa 

funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa 

warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgoć. 

 Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, o wartości nie mniejszej 

niż 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 

 W blacie biurka muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe rozstawie 

odpowiadającym otworom montażowym w stelażu a blat winien być przymocowany do stelaża 

za pomocą śrub wkręconych w wyżej wymienione gniazda. Nie dopuszcza się montażu blatu 

do stelaża za pomocą wkrętów. 
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Kolorystyka 

Stelaż biurka oraz nogi winny być dostępne w kolorze czarnym. 

Blaty biurek powinny być dostępne w minimum 10 kolorach w tym co najmniej w 8 dekorach 

drewnopodobnych.  Zamawiający określi docelową kolorystykę blatu każdego biurka na etapie 

zamówienia. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zarówno producent biurek jak i siłowników winien posiadać 

certyfikat poświadczający ze proces produkcji przebiega zgodnie z normą iso 9001:2015 lub 

równoważną. 

Dodatkowe wymagania 

Blat biurka powinien być wyposażony: 

 w kanały kablowe: 

 uchylny kanał poziomy 

 elastyczny kanał pionowy umożliwiający zabezpieczenie okablowania zarówno podczas pracy 

w poszczególnych pozycjach jak i podczas ruchu biurka, 

 otwór na okablowanie (tzw. przelotkę)- 

 mediaport wyposażony w jedno gniazdo 230V oraz jeden port USB 5V 

 

Pod blatem biurka nr 2 (o wymiarach 1600mm x 800mm) winna być zamontowana szafka składająca 

się z przestrzeni otwartej na jednostkę centralną komputera typu midi-tower lub mini tower oraz z 

minimum jednej szuflady metalowej zamykanej zamkiem patentowym. Aby zabezpieczyć zamek i 

kluczyk przed uszkodzeniem kluczyk do zamka powinien być „łamany”. 

 W celu obniżenia masy szafki jej konstrukcja oraz szuflada winny być wykonane z blachy 

stalowej w kolorze zgodnym z kolorystyką nóg biurka. 

 Poglądowy rysunek oraz pożądane minimalne wymiary szafki: 

 

 

Oznakowanie znakiem CE siłowników regulacji wysokości i panelu sterowania 
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Minimalny okres gwarancji – 2 lata. Zamawiający oczekuje wydłużenia okresu gwarancji                       

do 5 lat. 

Wszystkie dostarczone dokumenty w tym ww. wymienione oraz inne towarzyszące dostawie (np. 

instrukcja obsługi) powinny być w jęz. polskim (ew. oryginał + tłumaczenie na jęz. polski). 

 

CZĘŚĆ III 
 

Mobilny stół laboratoryjny z ergonomicznym krzesłem 

Wymagania podstawowe 

Mobilny stół laboratoryjny z ergonomicznym krzesłem stanowiący wyposażenie stanowiska pracy 

powinien spełniać wymagania podstawowe zawarte w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 

Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320)  oraz Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 

nr 169 poz. 1650) 

 

Wymagania szczegółowe 

1. Mobilny stół laboratoryjny dla specjalistów Laboratorium Inżynierii Materiałowej                                  

i Środowiska – 3 szt. 

Mobilny stół laboratoryjny (szer. x gł. x wys.) 1600 x 800 x 950 mm. Blat wykonany z konglomeratu 

kwarcowo-granitowego  min gr. 20 mm, naroża zaoblone - ergonomiczne z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości.  

Cała konstrukcja stołu wzmocniona oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej 

stali o profilach zamkniętych prostokątnych, pokrytych proszkową farbą poliestrową  (kolor RAL 7035), 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz 

regulacji wysokości. Rama powinna być wyposażona                 w cztery kółka gumowe (kolor jasno 

szary) nie brudzące posadzki żywicznej, z blokadą hamulca.  

Na blacie winna być ustawiona nadstawka stalowa wysokości 1000 mm z dwoma poziomymi półkami; 

w górnej części lampa wysuwna na prowadnicy gwarantująca wymagane B P miejsce pracy. W 

brzegu blatu dwa gniazdka 230 V IP 44 oraz wyłącznik oświetlenia. Stół winien być wyposażony w 

min. 3 metrowy przewód zasilający oświetlenie i gniazda 230V zakończone wtyczką. Nośność stołu 

min. 300 kg. 

Pod ramą stołu winny być umieszczone 2 mobilne szafki metalowe: 

 1 x szafka mobilna o wymiarach: (szer. x gł. x wys.): 450x500x850 mm z 4 szufladami z 

zamknięciem na klucz (zamek centralny), szafka wykonana w całości z dwustronnie 

ocynkowanej blachy o grubości 0,8 mm, malowanej proszkowo chemoodporną farbą 

poliestrową  (cała szafka kolor RAL 7035, fronty szuflad farba RAL 5012), szuflady pełny 

wysuw, cichy domyk Blum, kółka jasno szare nie brudzące powierzchni posadzki żywicznej z 

blokadą hamulca. Na szafce umieszczony blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego 

460x520x20 mm, naroża zaoblone, 

 1 x szafka mobilna o wymiarach: (szer. x gł. x wys.): 450x500x850 mm z drzwiczkami (drzwi 

prawe zamykane na klucz), wewnątrz 2 półki z możliwością regulacji wysokości,  szafka 

wykonana w całości z dwustronnie ocynkowanej blachy o grubości 0,8 mm, malowanej 

proszkowo chemoodporną farbą poliestrową (cała szafka kolor RAL 7035, drzwiczki farba RAL 

5012), zawiasy z cichym domykiem firmy Blum o kącie otwarcia 105 stopni, kółka jasno szare 

nie brudzące powierzchni posadzki żywicznej z blokadą hamulca. Na szafce umieszczony blat z 

konglomeratu kwarcowo – granitowego 460x520x20 mm, naroża zaoblone 
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Uwaga: W każdej z szuflad szafki z szufladami oraz na półkach szafki z drzwiczkami maty 

zabezpieczające antypoślizgowe w kolorze jasnoszarym dopasowanym do koloru szafek.  

 

Dodatkowe wymagania 

Oznakowanie znakiem CE 

Minimalny okres gwarancji – 2 lata. Zamawiający oczekuje wydłużenia okresu gwarancji          

do 10 lat. 

2. Mobilny stół laboratoryjny dla specjalistów Laboratorium Badań Stosowanych – 3 szt. 

Mobilny stół laboratoryjny z wyposażeniem technicznym wraz z typowym osprzętem do laboratorium 

mechanicznego, posiadający co najmniej 15 szuflad. Stół o wysokości nie mniejszej niż 1000 mm, 

szerokości 1100 mmm i głębokości 5580 mm z blatem stalowym. Stół powinien posiadać kółka 

wzmocnione z hamulcem a przynajmniej dwa z nich powinny być skrętne. Szuflady powinny posiadać 

wzmocnione prowadnice kulkowe i być odporne na zabrudzenia olejowe. Szuflady powinny 

umożliwiać przechowywanie wieloelementowego zestawu narzędziowego powyżej 400 elementów. 

 

Dodatkowe wymagania 

Oznakowanie znakiem CE 

Minimalny okres gwarancji – 2 lata. Zamawiający oczekuje wydłużenia okresu gwarancji                       

do 3 lat. 

 

3. Ergonomiczne krzesło laboratoryjne dla specjalistów Laboratorium Inżynierii Materiałowej               

i Środowiska oraz specjalistów Laboratorium Badań Stosowanych – 6 szt. 

Ergonomiczne krzesło laboratoryjne siedzisko i oparcie wykonane z czarnej pianki poliuretanowej, 

możliwość regulacji wysokości siedziska w zakresie: 610-870 mm, specjalne kółka typu Stop&Go - dla 

specjalistów Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, stopki -  dla specjalistów Laboratorium 

Badań Stosowanych, podnóżek z możliwością regulacji wysokości.  

Dodatkowe funkcje ergonomiczne: regulacja kąta nachylenia oparcia, regulacja kąta nachylenia 

siedziska, regulacja wysokości oparcia.  

 

Krzesło laboratoryjne powinno być obrotowe, przystosowane do pracy w warunkach przemysłowych, 

posiadać uchwyt do przenoszenia na górnym końcu oparcia, które powinno posiadać mechanizm 

stałego kontaktu z plecami. Oparcie powinno mieć również regulację wysokości oraz nachylenia. 

Krzesło powinno być ergonomiczne, mieć regulowaną wysokość siedziska i  mieć podpórkę na stopy. 

Nośność nie mniejsza niż 120 kg. 

 

Dodatkowe wymagania 

Oznakowanie znakiem CE 

Minimalny okres gwarancji – 2 lata. Zamawiający oczekuje wydłużenia okresu gwarancji         

do 10 lat. 

Wszystkie dostarczone dokumenty w tym ww. wymienione oraz inne towarzyszące dostawie (np. 

instrukcja obsługi) powinny być w jęz. polskim (ew. oryginał + tłumaczenie na jęz. polski). 
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CZĘŚĆ IV 

 
Podstawka na biurko do pracy na stojąco – 6 szt.  

 

Wymagania podstawowe 

Podstawka na biurko do pracy na stojąco stanowiąca wyposażenie stanowiska pracy stanowiąca 

wyposażenie stanowiska pracy powinna spełniać wymagania podstawowe zawarte w Obwieszczeniu 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz Obwieszczeniu Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 

Wymagania szczegółowe 

Podstawka na blat umożliwiająca pracę przy biurku na stojąco typu siedź/stój.  

Podstawka powinna umożliwiać regulację wysokości przynajmniej w 11 pozycjach, w zakresie 

przynajmniej (15-50) cm, i obciążeniu do 15 kg.  

Wielkość blatu podkładki powinna być nie mniejsza niż (80x50) cm a masa netto całej podstawki nie 

powinna przekraczać 25 kg. 

 

Dodatkowe wymagania 

Oznakowanie znakiem CE. 

Minimalny okres gwarancji – 2 lata. Zamawiający oczekuje wydłużenia okresu gwarancji                               

na podstawkę do 3 lat. 

Wszystkie dostarczone dokumenty w tym ww. wymienione oraz inne towarzyszące dostawie (np. 

instrukcja obsługi) powinny być w jęz. polskim (ew. oryginał + tłumaczenie na jęz. polski). 

 

CZĘŚĆ V 

 
Taboret (hoker) laboratoryjny  

Wymagania podstawowe 

Taboret (hoker) laboratoryjny stanowiący wyposażenie stanowiska pracy powinien spełniać 

wymagania podstawowe zawarte w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 

1320)  oraz Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 

Wymagania szczegółowe 

1. Taboret (hoker) laboratoryjny –  11 szt. 
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Siedzisko wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej, zakres regulacji wysokości: 620-850 mm 

Stabilna podstawa z wytrzymałą aluminiową kolumną. 

Funkcje ergonomiczne:  

 szerokie wygodne siedzisko z możliwością obracania o 20 stopni w lewo i w prawo (łatwość 

regulacji - uchwyt pod siedziskiem) 

 kolumna hokera odchylona o 4 stopnie, zapewniająca stabilność podczas ruchu i 

wymuszająca prawidłową postawę przy pracy, 

 konstrukcja umożliwiająca łatwe przemieszczania hokera przez pracownika oraz oszczędność 

jego miejsca pracy. 

Dodatkowe wymagania 

 Oznakowanie znakiem CE 

 Minimalny okres gwarancji – 2 lata. Zamawiający oczekuje wydłużenia okresu gwarancji 

na taboret do 10 lat. 

 Wszystkie dostarczone dokumenty w tym ww. wymienione oraz inne towarzyszące dostawie 

(np. instrukcja obsługi) powinny być w jęz. polskim (ew. oryginał + tłumaczenie na jęz. polski). 

2. Taboret (hoker) laboratoryjny dla specjalistów Laboratorium Badań Stosowanych –  2 szt. 

 oker laboratoryjny powinien posiadać oparcie do pracy siedzącej i stojącej oraz podnóżek na stopy  

o regulowanej wysokości zamontowania. Siedzisko powinno mieć możliwość regulowania wysokości 

w zakresie co najmniej (650-750) mm a dopuszczalny ciężar pracownika nie powinien być mniejszy 

niż 120 kg. 

Dodatkowe wymagania 

Oznakowanie znakiem CE 

Minimalny okres gwarancji – 2 lata. Zamawiający oczekuje wydłużenia okresu gwarancji                     

na taboret do 3 lat. 

Wszystkie dostarczone dokumenty w tym ww. wymienione oraz inne towarzyszące dostawie (np. 

instrukcja obsługi) powinny być w jęz. polskim (ew. oryginał + tłumaczenie na jęz. polski). 

3. Taboret (hoker) laboratoryjny dla specjalisty Laboratorium Mechatroniki – 1 szt. 

Taboret laboratoryjny powinien mieć 2 półki na narzędzia pod siedziskiem, regulowaną wysokość 

siedziska za pomocą sprężyny gazowej w zakresie nie mniejszym niż (450-540)mm. Taboret powinien 

być wyposażony w co najmniej 5 kółek obrotowych w tym 3 z hamulcami uniemożliwiającymi 

przesunięcie się taboretu. Siedzisko powinno być wykonane z materiału odpornego na przetarcia, np. 

pianki PU. Ciężar nie większy niż 13 kg. 

Dodatkowe wymagania 

Oznakowanie znakiem CE 

Minimalny okres gwarancji – 2 lata. Zamawiający oczekuje wydłużenia okresu gwarancji                      

na taboret do 3 lat. 

Wszystkie dostarczone dokumenty w tym ww. wymienione oraz inne towarzyszące dostawie (np. 

instrukcja obsługi) powinny być w jęz. polskim (ew. oryginał + tłumaczenie na jęz. polski). 
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                 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

                 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Projekt nr RPSL.08.03.02 – 24 – 0503/19  

 

Załącznik nr 2 do SWZ ZP-159/2021  

 

WZÓR UMOWY nr  TB/……../ZP-159/2021 

zawarta w dniu ………………. w Gliwicach, pomiędzy: 

 

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

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

zwany w dalszej części Wykonawcą  

a 

Instytutem Techniki Górniczej KOMAG  z  siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37, działającym 

na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 

KRS: 0000062371 posiadającym numer identyfikacyjny  NIP: 631-020-07-94, który reprezentują : 

1. Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG - prof. Instytutu  

                                                                      - dr hab. inż. Dariusz Prostański   

2. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych         -  mgr inż. Andrzej Smutek  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym. 

 

łącznie zwane Stroną lub Stronami;  

 

§1 Przedmiot umowy  

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą mebli oraz wyposażenia 

laboratorium, zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym Załącznik nr 1    

do SWZ tj.: 

 

(WYPEŁNIONE ZOSTANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  PO ROZSTRZYGNIĘCIU  
POSTĘPOWANIA) 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie:  

- nowy, nieużywany (nieremontowany i nieregenerowany),  zdatny do użytku i wolny od wad 
fizycznych oraz prawnych, 

- posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje 
zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm w tym norm bezpieczeństwa 
obsługi, 

- spełniać wszystkie wymogi określone w SWZ. 
 

§ 2   Wynagrodzenie umowne i warunki płatności 

 

1. Cena netto:  ……………………………… zł  (słownie: …………………….……..00/100zł)  

                 VAT …………………………………….….zł (słownie: …………………………….00/100zł) 

                Cena brutto: ……………………………. zł  (słownie: ……………………………00/100zł)  

 

2. Obowiązującą  formą  zapłaty  za  realizację zamówienia będzie przelew bankowy wykonany po 

otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności, liczonym od 

dnia otrzymania jej przez Zamawiającego na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu umowy 

opisanego w § 1 Umowy, nie zawierającego żadnych uwag. 
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3. Zamawiający informuje, iż posiada skrzynkę na Platformie Elektronicznego Fakturowania,                       

a identyfikatorem Zamawiającego jest adres PEF NIP 6310200794. 

4. Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez 

wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie 

internetowej https://efaktura.gov.pl/.  

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

6. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawarte są koszty: 

- przedmiotu umowy, 

- ubezpieczenia przedmiotu umowy, 

- opakowania, załadunku, transportu, rozładunku przedmiotu umowy, 

- serwisu gwarancyjnego oraz pomocy technicznej przez cały okres gwarancji, 

- inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym koszty montażu i personalizacji 

ustawień pod konkretnego użytkownika.  

 

§ 3   Gwarancja, rękojmia i serwis gwarancyjny 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 
…………………………………….. (WYPEŁNIONE ZOSTANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  PO 
ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA)………………….………………………….. 

gwarancji  i rękojmi, liczonej od daty protokolarnego odbioru przez Zamawiającego całego 

przedmiotu umowy bez uwag oraz zastrzeżeń.  

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych                       

i prawnych, a także od roszczeń osób trzecich. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne dostarczonego przedmiotu 

zamówienia, stwierdzone w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady ujawnione po 

odbiorze. 

4. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny oraz bieżącą konsultację                                

z serwisem gwarancyjnym w ramach pomocy technicznej w okresie gwarancji. 

5. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia bezpłatnie wad przedmiotu umowy, jeżeli wady ujawnią 

się w okresie gwarancji.  

5.1. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany okres gwarancji  oraz rękojmi 
przedmiotu umowy lub jego części/elementu podlegającego naprawie lub wymianie: 

a)  w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa i wynosi min. …………………. liczone od 
dnia zwrotu wymienionego urządzenia Zamawiającemu;  

b)  w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia przez Zamawiającego 
wady/usterki od dnia zwrotu Zamawiającemu naprawionego przedmiotu umowy.  

5.2. W wypadku 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu/części  
Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół/element/część  na nową wolną od wad. 
Zapis ust. 5.1 pkt. a stosuje się odpowiednio.  

6. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca 

wadę zataił.  

7. Pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji wykonywane będą według zasad określonych                 

w Kodeksie cywilnym. 

8. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis gwarancyjny przedmiotu umowy.  

9. Miejscem świadczenia serwisu gwarancyjnego przez Wykonawcę jest serwis u producenta, po odbiorze 

urządzenia z siedziby Zamawiającego. 

10. Czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę na zgłoszoną wadę będzie wynosił 

do 2 dni roboczych, licząc od chwili udostępnienia Wykonawcy przedmiotu umowy w siedzibie 

Zamawiającego. Udostępnienie Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie na numer telefonu 

wskazany w ust. 15 lit. a), a Zamawiający potwierdza je bezzwłocznie na adres email wskazany w ust. 

15 lit. b. 

11. Czas usunięcia wady przez Wykonawcę, wraz z odbiorem/dostawą z/do siedziby Zamawiającego, 

będzie wynosił do 12 dni roboczych, licząc od daty ich telefonicznego zgłoszenia wskazanego w ust. 

15 lit. a),  potwierdzonego e-mailem na adres wskazany w ust. 15 lit. b) poniżej, lub w innym, dłuższym, 

technicznie  możliwym do realizacji terminie, obustronnie i pisemnie uzgodnionym. 

12. W przypadku gdy Strony nie osiągną porozumienia w sprawie terminu wykonania naprawy, obowiązuje 

https://efaktura.gov.pl/
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termin do 12 dni roboczych zgodnie z ust. powyżej.    

13. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub w przypadku niewłaściwego usunięcia wad, 

Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia wad wraz z określeniem terminu na ich 

usunięcie, a w przypadku bezskutecznego upływu tegoż terminu lub nadal nieprawidłowego 

usunięcia wad, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi oraz do naliczenia kar umownych. Zamawiający 

powiadomi pisemnie Wykonawcę o zaistnieniu tego faktu.  

14. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.  

15. Wykonawca wskazuje poniższe numery telefonów oraz adresy e-mail, na które Zamawiający 

będzie zgłaszał awarie w trakcie trwania okresu gwarancyjnego: 

a)  …………………………………… 

b)  …………………………………… 

16. W przypadku zmiany ww. danych Wykonawca zobligowany jest do  24 godzin od zmiany danych 

poinformować o nowym numerze telefonu lub adresie e-mail Zamawiającego.  

 

§ 4 Termin realizacji  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w §1 umowy do dnia 

………………………………  

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o planowanym terminie dostawy                      

na  3 dni przed jej wykonaniem. 

3.  Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

 

§ 5 Osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji Umowy 

 

1. Do kontaktów w sprawach realizacji Umowy wyznaczeni  są: 

a) ze strony Zamawiającego:   

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

b) ze strony Wykonawcy:   

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

2. Zmiana danych teleadresowych ww. osób, a także zmiana tych osób nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, a jedynie przesłania przez Stronę, której zmiana dotyczy informacji drugiej stronie 

Umowy. Strona dokonująca zmian zobligowana jest o tym poinformować w terminie 72 godzin                   

od powstania tej zmiany.   

§ 6 Obowiązki Wykonawcy 

 

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Dostarczenie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy w tym charakterystyką 

techniczną, a także z zasadami wiedzy technicznej  oraz obowiązującymi dyrektywami, normami        

i przepisami. 

2. Wykonanie montażu przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w miejscach przez niego 

wskazanych  wraz personalizacją ustawień pod konkretnego użytkownika / pracownika 

Zamawiającego. 

3. W myśl ustawy o odpadach Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów jest Wykonawca. 

4. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.                        

i zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. ma obowiązek 

zagospodarowania we własnym zakresie powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy 

odpadów (w tym opakowań i odpadów opakowaniowych). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad gospodarki odpadami zgodnie                                          

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą                        

o odpadach z dnia 14.12.2012 r., przepisami ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 

27.04.2001r. i ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. 
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§ 7  Kary umowne i odsetki umowne 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Stronom będzie przysługiwało prawo 

stosowania kar umownych: 

1.1. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20 % wartości netto 

przedmiotu Umowy, określonej w §2  ust. 1 Umowy,   

1.2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną za nieuzasadnione wezwanie 

serwisu w wysokości poniesionych,  udokumentowanych kosztów. 

1.3. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                 

w wysokości 20% wartości netto przedmiotu Umowy, określonej  w §2 ust. 1 Umowy, 

b)    za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy,                 

w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak 

niż 20 % wartości netto przedmiotu Umowy, określonej w §2 ust. 1, 

b) za zwłokę w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej, w wysokości 0,2% wartości netto 

przedmiotu Umowy, określonej w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc                   

od upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 12 Umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości 

netto przedmiotu Umowy, określonej w §2 ust. 1, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi,                          

w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu Umowy, określonej w §2 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu o którym mowa w §3 ust. 13 oraz                   

14 Umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości netto przedmiotu Umowy, określonej                             

w §2 ust. 1.  

2. Maksymalna wysokość kar umownych łącznie nie może przekroczyć 60 % kwoty netto  
wskazanej w §2 ust.1 Umowy 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy,                         
a Wykonawca wyraża na taki sposób rozliczenia zgodę.  

 

§ 8 Zachowanie poufności 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, w szczególności dotyczących prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jego 

klientów, danych osobowych, ekonomicznych, marketingowych, handlowych, technicznych, 

strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją zadań 

objętych Umową, chyba że Zamawiający uprzednio zwolni Wykonawcę na piśmie z takiego 

obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. 

2.  Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, pisemnie, 

drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę bez wiedzy 

Zamawiającego. 

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania 

osobom trzecim, chyba, że  ujawnienie lub wykorzystanie Informacji  jest konieczne do prawidłowego 

wykonania niniejszej Umowy. W takim przypadku obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji 

rozciąga się również na pracowników Wykonawcy niezależenie od ich formy zatrudnienia i inne 

osoby oraz podmioty, w tym w szczególności audytorów, doradców, podwykonawców, ekspertów, 

którym Wykonawca udostępni Informacje. Wykonawca zobligowany jest na każde żądanie 

Zamawiającego do przekazanie w ciągu 5 dni roboczych listy osób i podmiotów, którym Informacje 

zostały udostępnione.   

5.  W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany nakazem sądu bądź organu administracji 

państwowej do ujawnienia Informacji albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów 

prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz 

poinformować odbiorcę Informacji o ich poufnym charakterze. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji poufnych otrzymanych                                

od Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z przedmiotem Umowy. 

http://nastepuja.ce/
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7. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: 

a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, prawomocne 

orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną, 

b) które są powszechnie znane i dostępne, co jedna Strona ma obowiązek wykazać drugiej Stronie 

przed ich ujawnieniem, 

c) które jedna ze Stron uzyskała od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych Informacji i o ile ta 

Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności, 

d) w których posiadanie jedna ze Stron weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed 

dniem zawarcia niniejszej Umowy, 

e) co do których jedna ze Stron uzyskała pisemną zgodę drugiej Strony na ich ujawnienie. 

8. Strony uzgadniają, iż przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez 

jedną ze Stron informacji poufnych w zakresie niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrożenie dla 

istotnych interesów drugiej Strony i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9.  Strona, której Informacje zostały ujawnione za niedotrzymanie przez drugą Stronę ustaleń 

wskazanych w niniejszym paragrafie, może od niej dochodzić odpowiedzialności na zasadach 

przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.  

 
§ 9 Klauzula informacyjna RODO 

 

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż: 

a. Administratorem jego danych osobowych zebranych w związku z zawarciem i wykonywaniem 

niniejszej umowy jest Zamawiający; 

b. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ITG KOMAG 44-101 Gliwice                 

ul. Pszczyńska 37, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@komag.eu;  

c. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym 

dokonania wynikających z niej rozliczeń; 

d. dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia ogólnego 

o ochronie danych; 

e. dane osobowe będą/nie będą przekazywane podmiotom trzecim ; 

f. przysługuje mu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania                       

i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach 

określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

g. przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów                      

o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego 

danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

h. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej umowy, a także przez 

okres przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem; 

i. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani  do organizacji międzynarodowej; 

j. Dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania. 

 

§ 10 Dopuszczalność zmian umowy, odstąpienia od niej oraz jej rozwiązania  

 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna  z okoliczności wskazanych w art. 

455 ust. 1 pkt. 2 do 4 oraz ust. 2  pzp lub jedna z następujących okoliczności:  

1)  istotna zmiana przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy, która 

skutkować będzie koniecznością zmiany zakresu rzeczowego umowy, terminu realizacji umowy lub 

innych istotnych jej warunków w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień umownych 

wprowadzonych zmian lub norm. 

2) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ   na realizację 

umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki 

mailto:iod@komag.eu
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podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie.                                                     

W zależności  od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź 

obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) zmiana terminu wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, 

zmianami terminów lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe                     

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Maksymalny 

okres o który może zostać wydłużona umowa to 6 miesięcy daty realizacji umowy.  

4) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku gdy dochowanie terminu umownego jest 

niemożliwe z uwagi na siłę wyższą. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności opisane                   

w §11 ust. 1. Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

4.Każda ze stron umowy ma prawo odstąpienia od umowy w przypadkach i w sposób określonych 

ustawą – Kodeks Cywilny.  

§ 11 Postanowienia końcowe 

 

1. Strony uzgadniają, iż nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanego działaniem siły wyższej.  Za siłę wyższą 

uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ani im 

zapobiec oraz przeciwdziałać  i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: 

powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, wojna, działania terrorystyczne, rewolucja, 

powstania, skażenie radioaktywne.  W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły 

Wyższej, wpływających bezpośrednio na realizację przedmiotowej umowy, planowane terminy 

realizacji umowy mogą zostać za zgoda Stron przesunięte o okres występowania i bezpośredniego 

oddziaływania Siły Wyższej. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą 

bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, 

przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być 

natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. Strony zgodnie ustalą dalszy sposób realizacji 

umowy po ustaniu Siły Wyższej.  

1.1. Wykonawca oświadcza,  iż na dzień  zawierania przedmiotowej umowy, pomimo występowania 

pandemii COVID-19,  jest w stanie wykonać umowę w terminie w niej określonym.  

2.  Pisma związane z realizacją niniejszej umowy są doręczane pod następujące adresy stron umowy: 

a)  adres do doręczeń Zamawiającego:  

Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37,  

b)  adres do doręczeń Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń strona, której adres uległ zmianie, obowiązana jest 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, poinformować o tym  fakcie na piśmie lub faksem  drugą  

stronę. Przedmiotowa zmiana nie stanowi zmiany umowy zgodnie z § 11.  

4. Przy realizacji niniejszej umowy strony posługują się językiem polskim. 

5.  Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd polski – sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechne obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu 

Cywilnego. 

7.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla 

każdej z umawiających się Stron. 

 

        WYKONAWCA              ZAMAWIAJĄCY            

  

1……………………………………..    1………………………………….. 

 

 

2……………………………………..                                            2……………………………………     
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Załącznik nr 3 do SWZ ZP-159/2021  

Zamawiający 

…………………………………….  

……………………………………  

…………………………………….  

…………………………………….  

(pełna nazwa/firma, adres)  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja/my* niżej podpisani: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................  

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się                       

o udzielenie zamówienia)  

Adres: ………………………………………………………………………………………………………  

Kraj ……………………………………  

REGON …….………………………………..  

NIP: ………………………………….  

TEL. …………………….………………………  

Adres skrzynki ePUAP ……………………………………………  

adres e-mail:……………………………………  

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)  

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - TAK/NIE*  

 

1. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą mebli i wyposażenia 

laboratorium oferujemy przedmiotową dostawę w niżej podanych cenach, w następujących jej 

częściach (zaznaczyć odpowiednie pola znakiem „X”): 

 

Część I    

 

Punktowe oświetlenie stanowisk lutowniczych – 2 szt. 

Cena netto 1 szt. ……………………………………………………………………………….. 

VAT ………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto 1 szt. ………………………………………………………………………………. 

   Całkowita wartość części I netto :  …………………… zł  (słownie: ………….…….……..00/100zł)                        

   VAT ……………………………….….zł (słownie: ……………………….00/100zł)                  

Całkowita wartość części I brutto: …………………. zł  (słownie: …………………………00/100zł)  

     Udzielony okres gwarancji i rękojmi ………………………………………………………….. 
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Część II    

 

Biurko z regulowaną wysokością – 5 szt. 

Cena netto 1 szt. ……………………………………………………………………………….. 

VAT ………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto 1 szt. ………………………………………………………………………………. 

   Całkowita wartość części II netto :  …………………… zł  (słownie: ………….…….……..00/100zł)                        

   VAT ……………………………….….zł (słownie: ……………………….00/100zł)                  

Całkowita wartość części II brutto: …………………. zł  (słownie: …………………………00/100zł)  

     Udzielony okres gwarancji i rękojmi ………………………………………………………….. 

Część III    

 

1. Mobilny stół laboratoryjny dla specjalistów Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska – 3 szt. 

Cena netto 1 szt. ……………………………………………………………………………….. 

VAT ………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto 1 szt. ………………………………………………………………………………. 

2. Mobilny stół laboratoryjny dla specjalistów Laboratorium Badań Stosowanych – 3 szt. 

Cena netto 1 szt. ……………………………………………………………………………….. 

VAT ………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto 1 szt. ………………………………………………………………………………. 

3. Ergonomiczne krzesło laboratoryjne – 6 szt. 

Cena netto 1 szt. ……………………………………………………………………………….. 

VAT ………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto 1 szt. ………………………………………………………………………………. 

 

   Całkowita wartość części III netto :  ………………… zł  (słownie: ………….…….……..00/100zł)                        

   VAT ……………………………….….zł (słownie: ……………………….00/100zł)                  

Całkowita wartość części III brutto: ………………. zł  (słownie: …………………………00/100zł)  

     Udzielony okres gwarancji i rękojmi ………………………………………………………….. 

 

Część IV    

 

Podstawka na biurko do pracy na stojąco – 6 szt. 

Cena netto 1 szt. ……………………………………………………………………………….. 

VAT ………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto 1 szt. ………………………………………………………………………………. 

   Całkowita wartość części IV netto :  ………………… zł  (słownie: ………….…….……..00/100zł)                        

   VAT ……………………………….….zł (słownie: ……………………….00/100zł)                  

Całkowita wartość części IV brutto: ………………. zł  (słownie: …………………………00/100zł)  

     Udzielony okres gwarancji i rękojmi ………………………………………………………….. 
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Część V    

 

1. Taboret (Hoker) laboratoryjny – 11 szt. 

Cena netto 1 szt. ……………………………………………………………………………….. 

VAT ………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto 1 szt. ………………………………………………………………………………. 

2. Taboret (Hoker) laboratoryjny dla specjalistów Laboratorium Badań Stosowanych – 2 szt. 

Cena netto 1 szt. ……………………………………………………………………………….. 

VAT ………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto 1 szt. ………………………………………………………………………………. 

3. Taboret (Hoker) laboratoryjny dla specjalisty Laboratorium Mechatroniki – 1 szt.  

Cena netto 1 szt. ……………………………………………………………………………….. 

VAT ………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto 1 szt. ………………………………………………………………………………. 

 

   Całkowita wartość części V netto :  ………………… zł  (słownie: ………….…….……..00/100zł)                        

   VAT ……………………………….….zł (słownie: ……………………….00/100zł)                  

Całkowita wartość części V brutto: ………………. zł  (słownie: …………………………00/100zł)  

     Udzielony okres gwarancji i rękojmi ………………………………………………………….. 

 

 

1. Zamówienie wykonamy w terminie (zaznaczyć jeśli dotyczy): 

□ Część 1 – do ………… dni od podpisania umowy, 

□ Część 2 – do ………… dni od podpisania umowy, 

□ Część 3 – do ………… dni od podpisania umowy, 

□ Część 4 – do ………… dni od podpisania umowy, 

□ Część 5 – do ………… dni od podpisania umowy. 

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy 

wszystkie warunki w niej zawarte.  

3. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty.  

4. Wyrażamy zgodę na prezentację (weryfikację wymagań) zaoferowanego przedmiotu umowy 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert                 

do dnia 18.09.2021 r. 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi   

w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ,                             

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,                               

na warunkach w nich określonych.  

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 

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

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**  

 9. SK ADAMY ofertę na _________ stronach.  
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10. Wraz z ofertą SK ADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

1.…….  

2.…….  

3.……. 

 

 

 

 

 

 _________________ dnia ___ ___ 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informacja dla Wykonawcy:  

 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) 

potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.  

* niepotrzebne skreślić  

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

 
2
) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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                                                                                                  Załącznik nr 4 do SWZ ZP-159/2021 

 

Zamawiający:  

 

…………………………………… 

  

 

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

 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. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup wraz z dostawą 

mebli oraz wyposażenia laboratorium ZP-159/2021, prowadzonego przez ITG KOMAG                   

w Gliwicach, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

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

 

 

 

                                                                     ……………………………… 
(podpis)  
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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. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

 

……………………………………………… …………….……. (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 SWZ ZP-159/2021   

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

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

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

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

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

informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający;  

• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ITG KOMAG 44-101 Gliwice                        

ul. Pszczyńska 37, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@komag.eu;  

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

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 

umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych 

procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres                

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

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

• 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 Pan/Pani:  

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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.  

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

− 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; 

mailto:iod@komag.eu
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− 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.  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska 

od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno                       

z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 


