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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków 
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-663-39-14; 

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl 
http://zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php  

Kraków, dnia 15 maja 2017r. 
 

Zaproszenie do składania ofert zwane dalej „Zaproszeniem” lub „Z” 
 

1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków. 
2. Jednostka prowadząca sprawę: 

2.1 Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków; 
2.1.1 tel. +4812-432-44-50; fax +4812-663-39-14;  
2.1.2 e-mail: bzp@uj.edu.pl  
2.1.3 strona internetowa www.uj.edu.pl    
2.1.4 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji http://zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php  

 
2) Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury 

ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2045 ze zm.) w zw. 
z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.). 

2. Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej Zamawiającym i 
Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się zapisy przedstawione w niniejszym Zaproszeniu. 

 
3) Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie 

dostawy 4 zestawów do chromatografii niskociśnieniowej dla Małopolskiego Centrum 
Biotechnologii UJ. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i 
wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.  

 
4 kompletne zestawy do chromatografii niskociśnieniowej – wraz z akcesoriami 

chromatograficznymi: 
1. Wymagane urządzenia muszą posiadać zakres przepływu 0.5 do 5 ml/min lub przy 
płukaniu systemu – do 10 ml/min z dokładnością ±15% przy przepływach ≤ 1 ml/min oraz 
10% przy przepływach > 1 ml/min.  
2. Wymagane urządzenia muszą umożliwiać przepływ wytwarzany przez jednokanałową 
pompę perystaltyczną. Zastosowanie 4 wałków napędowych gwarantuje niską pulsacje 
przepływu i pozwala wytworzyć ciśnienie do 0.5 MPa.  
3. Wymagane urządzenia muszą posiadać funkcje manualnego podawania próbki w zakresie 
do 5ml przy użyciu pętli.  
4. Wymagane urządzenia muszą posiadać zawór wejściowy pozwalający na przełączanie 
między buforami a podawaniem próbki.  
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5. Wymagane urządzenia muszą być wyposażone w statyczny mikser o objętości 0,4 ml do 
tworzenia dwuskładnikowego gradientu.  
6. Wymagane urządzenia muszą być wyposażone w zawór wyjściowy umożliwiający 
przełączenie wyjścia próbki pomiędzy zbiornikiem ściekowym a kolektorem frakcji.  
7. Wymagane urządzenia muszą być wyposażone w ciśnieniowy monitor przepływu 
umieszczony za pompą umożliwiający monitorowanie ciśnienia w zakresie 0 do 0.5 MPa z 
dokładnością ± 0.05 MPa.  
8. Wymagane urządzenia muszą być wyposażone w monitor UV, który dokonuje pomiaru 
absorbancji UV/Vis przy jednej długości fali w zakresie 280nm ± 3 nm. Pomiar musi 
odbywać się w celce przepływowej o drodze optycznej 2 mm i objętości 2 μl/. Źródło światła 
LED nie wymaga wstępnego rozgrzewania i eliminuje degradację próbki wynikającą z 
podwyższonej temperatury tradycyjnego źródła światła, zapobiega nagrzewaniu się kapilary 
przepływowej monitora UV oraz gwarantuje niski poziom szumów tła. Dodatkowo musi 
cechować się długim czasem życia lampy LED oraz być przyjazna środowisku (brak rtęci).  
9. Wymagane urządzenia muszą pozwalać na pomiar przewodności w zakresie od 1μS/cm do 
300 mS/cm umożliwiając bezpieczne i kontrolowane separacje metodą chromatografii 
jonowymiennej.  
10. Wymagane urządzenia muszą być wyposażone w kolektor frakcji pozwalający na 
zebranie max. 30 frakcji. Umożliwia zbieranie frakcji w objętościach od 0.5 do 15 ml. 
Możliwe użycie probówek: probówki (10 do 12 ml), probówki typu Falcon™ (15 ml), 
probówki typu Eppendorf™ tubes (1.5 ml/2ml), probówki typu 5 ml (12 × 75 mm).  
11. Wymagane urządzenia muszą pozwalać na stałą objętość opóźnienia pomiędzy monitorem 
UV a wyjściem kolektora frakcji umożliwiając korelację piku do frakcji.  
12. Wymagane urządzenia muszą posiadać oprogramowanie umożliwiające tworzenie, 
zapisywanie oraz zarządzanie zebranych metod rozdziału. 
13. Wymagane oprogramowanie musi zawierać moduł do analizy wyników z możliwością 
analizy typu „one click”.  
14. Wymagane urządzenia muszą pozwalać na śledzenie parametrów z możliwością regulacji 
parametrów z poziomu oprogramowania.  
15. Wymagane urządzenia muszą pozwalać na tworzenie metod dzięki dostępnym schematom 
metod oraz możliwość korzystania z faz.  
16. Wymagane urządzenia muszą posiadać możliwość pracy z jednostką kontrolną (komputer 
z odpowiednim oprogramowaniem) oraz w wersji uproszczonej jako samodzielne jednostki.  
17. W skład kompletnego wyposażenia muszą wchodzić: jednostka systemowa, jednostka 
sterująca (komputer) wraz z oprogramowaniem kontrolno-sterującym i umożliwiającym 
analizę uzyskanych danych oraz kolektor frakcji.  
18. W skład wyposażenia muszą wchodzić dodatkowo 2 zestawy umożliwiające zdalną 
obróbkę danych, złożone z jednostki sterującej (laptop) wraz z odpowiednim 
oprogramowaniem umożliwiającym ewaluację i analizę uzyskanych danych.  
19. Wymagane urządzenia muszą być objęte 24-miesięczną gwarancją wraz z nieodpłatną 
(wliczoną w cenę oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym i konserwacją zgodnie z 
zaleceniami producenta przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację 
producenta.  
Akcesoria chromatograficzne:  
1. Zestaw 5 kolumn wypełnionych silnym anionitem do chromatografii jonowymiennej. 
Grupa posiadająca ładunek: -N+(CH3)3. Wykonane z wysoko usieciowanej 6% agarozy. 
Objętość złoża pojedynczej kolumny – ok. 5ml. Średnica wewnętrzna kolumny 16mm. Średni 
rozmiar ziaren złoża: 90μm. Maksymalny limit ciśnienia pracy kolumny – 0.5MPa. Stabilność 
pracy w zakresie pH od 2 do 12. Całkowita pojemność jonowa złoża w przedziale od 0.18 do 
0.25 mmol Cl-/ml złoża. (1 sztuka). 
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2. Kolumna wypełniona złożem do sączenia molekularnego dla białek i biomolekuł o masach 
od 5kDa do 5000kDA. Wykonana z usieciowanej agarozy. Objętość złoża kolumny – ok. 
24ml. Średnica kolumny – 10mm. Liczba półek teoretycznych co najmniej 48000 m-1. Średni 
rozmiar ziaren złoża – 8.6μm. Stabilność pracy w zakresie pH od 3 do 12. (2 sztuki). 
3. Kolumna wypełniona złożem do sączenia molekularnego dla polisacharydów i 
makrocząsteczek o wydłużonej strukturze o masach od 10kDa do 20000kDA w przypadku 
dekstranów. Wykonana z usieciowanego Allyl dekstranu i N, N’- metylenobisakrylamidu. 
Objętość złoża kolumny to ok. 120ml. Średnica wewnętrzna kolumny – 16mm. Liczba półek 
teoretycznych co najmniej 5000 m-1. Średni rozmiar ziaren złoża: 50μm. Maksymalny limit 
ciśnienia pracy kolumny to 0.5MPa. Maksymalne ciśnienie wywierane na złoże podczas 
pracy – 0.15MPa. Stabilność pracy w zakresie pH od 3 do 11. (2 sztuki). 
4. Kolumna wypełniona złożem do sączenia molekularnego dla białek o masach od 10kDa do 
600kDA. Wykonana z usieciowanej agarozy i dekstranu. Objętość złoża kolumny – ok. 320 
ml. Średnica kolumny 26mm. Liczba półek teoretycznych co najmniej 13000 m-1. Średni 
rozmiar ziaren złoża 34μm. Maksymalny limit ciśnienia pracy kolumny – 0.5MPa. 
Maksymalne ciśnienie wywierane na złoże podczas pracy – 0.3MPa. Stabilność pracy w 
zakresie pH od 3 do 12. (2 sztuki). 
5. Kolumna wypełniona silnym anionitem do chromatografii jonowymiennej. Grupa 
funkcyjna: -CH2N+(CH3)3. Wykonana z wysoko usieciowanej 6% agarozy. Objętość złoża 
pojedynczej kolumny ok. 20ml. Średnica kolumny 16mm. Średni rozmiar ziaren złoża: 34μm. 
Maksymalny limit ciśnienia pracy kolumny to 0.5MPa. Stabilność pracy w zakresie pH od 2 
do 12. Całkowita pojemność jonowa złoża w przedziale od 0.14 do 0.2 mmol Cl-/ml złoża. (2 
sztuki). 
6. Kolumna wypełniona silnym anionitem do chromatografii jonowymiennej. Kolumna 
upakowana złożem z ziaren monodyspersyjnego porowatego kopolimeru polistyrenu i 
diwinylobenzenu. Objętość złoża pojedynczej kolumny ok. 20ml. Średnica kolumny – 16mm. 
Średni rozmiar ziaren złoża: 10μm. Maksymalny limit ciśnienia pracy kolumny 4MPa. 
Stabilność pracy w zakresie pH od 2 do 12. Całkowita pojemność jonowa złoża w przedziale 
od 0.27 do 0.37 mmol Cl-/ml złoża. (1 sztuka). 
7. Zestaw 5 kolumn wypełnionych złożem do chromatografii powinowactwa do 
wysokorozdzielczego oczyszczania białek z powinowactwem do heparyny, np. białek 
wiążących DNA, czynników koagulacji, lipoprotein , itp. Wykonane z wysoko usieciowanej 
6% sferycznej agarozy. Objętość złoża pojedynczej kolumny – 5ml. Średnica kolumny –  
16mm. Średni rozmiar ziaren złoża: 34μm. Pojemność wiązania to 3 mg antytrombiny III/ml 
złoża. Stabilność przy pracy w zakresie pH 5-10. (1 sztuka).  
 
Wymagania ogólne dla całości zamówienia: 
a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej 

opisane w niniejszym Z wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie. 

b) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 
Zamawiającego określonymi w Z, przy czym zobowiązany jest do wskazania w ofercie 
typ, rodzaj, model, producenta oferowanego sprzętu, odpowiednio dołączyć do oferty 
katalog/i producenta/ów lub opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e, lub wydruk/i ze 
stron internetowych, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów 
oraz ich parametrów z wymaganiami Z. 
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4) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub 
drogą elektroniczną,  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje 
faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania 

3. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 
3.1 w zakresie formalnym i merytorycznym – Jan Wojas ul. Straszewskiego 25/2, 31-

113 Kraków; 
3.2 tel. +4812-663-39-63; fax +4812-663-39-14 
3.3 e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl  
 

5) Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu 

zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku 

podpisania jej przez pełnomocnika. 
3. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy. Oferta musi być napisana w języku polskim i złożona powinna 
być w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zaproszeniu. 

4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

5. Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia Umowy w sprawie 
zamówienia z dziedziny nauki, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie 
mogą być udostępnione. 

6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 
polskich (PLN).  

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
8. Składając ofertę Wykonawca oświadcza iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie z 

wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym zaproszeniu wraz z 
załącznikami. 

 
6) Miejsce oraz sposób, jak i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, w terminie do dnia 30.05.2017 r. do 
godziny 9:00, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres jan.wojas@uj.edu.pl z 
oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i 
numeru postępowania poprzez oznaczenie „Oferta na wyłonienie Wykonawcy w 
zakresie dostawy 4 zestawów do chromatografii niskociśnieniowej dla Małopolskiego 
Centrum Biotechnologii UJ, nr sprawy 80.272.102.2017”  

2. Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych 
istotnych elementach złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.05.2017 r. o godzinie 
9:05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków. 
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7) Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie 

indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową 
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 
podatki, koszty gwarancyjne w miejscu dostawy oraz rabaty, upusty itp., których 
Wykonawca zamierza udzielić. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie lub 
w formie załącznika ceny jednostkowe poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia.  

2. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji 
Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców 
skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 
2016 poz. 710 ze zm.), doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT. 
Dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
podatku VAT), importu towarów (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT) bądź 
importu usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT) w przypadku Wykonawców 
spoza terytorium RP oraz dostawy towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o 
podatku o VAT, do którego stosuje się tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w 
przypadku Wykonawców krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku VAT). W 
przypadku zawarcia Umowy obejmującej transakcję (zamówienie), do których znajdzie 
zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, Wykonawca ma obowiązek 
umieścić na wystawianej przez niego fakturze stosowną adnotację „odwrotne obciążenie 
VAT” (art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. ustawy).  

4. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową 
za całość przedmiotu zamówienia. 

5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 
zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem Umowy. 

 
8) Opis czynności i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w 

postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert pod uwagę w 
szczególności cenę, warunki gwarancji, termin realizacji oraz oferowane parametry 
techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz zaoferowane, ewentualnie, w 
cenie oferty dodatkowe opcje lub wyposażenie. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, jak również negocjować treść i ceny ofert z 
zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców. 

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zaproszenia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności jeżeli została złożona po upływie 
terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami Zaproszenia, bądź zaistnieją 
inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez: 
a) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 
553, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 
2016 r. poz. 176), 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 

- skarbowe, 
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769); 

b) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa powyżej; 

c) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

d) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

e) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1541); 

f) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

g) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1574 ze zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.); 

h) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

i) wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy 
PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

j) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
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podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności jeżeli 
nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, albo 
cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące 
nieważnością Umowy w sprawie zamówienia z dziedziny nauki. 

7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
o rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne. 

 
9) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia Umowy. 
1. Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko 
podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o 
nieudzieleniu tego zamówienia. 

 
10) Wzór umowy – Stanowi Załącznik nr 1 do Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strona 7 z 17 
 



Zaproszenie do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 4 zestawów do chromatografii 
niskociśnieniowej dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.   
  Nr sprawy: 80.272.102.2017 

__________________________________________________________________________________________ 

FORMULARZ OFERTY  
______________________________________________________________ 
ZAMAWIAJĄCY – Uniwersytet Jagielloński  

ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków; 
Jednostka prowadząca sprawę – Dział Zamówień Publicznych UJ 

Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków 
___________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy –  
…………………………………………………………………………………., 
Adres siedziby –  
……………………………………………………………………………………, 
Adres do korespondencji –  
……………………………………………………………………………………, 
 
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 
 
E-mail: ..............................................................; 
 
NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie 
dostawy 4 zestawów do chromatografii niskociśnieniowej dla Małopolskiego Centrum 
Biotechnologii UJ, nr sprawy 80.272.102.2017, składamy poniższą ofertę: 
 

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto ……......................zł, 

(słownie: ..................................................................................... zł)  plus należny podatek VAT w 

wysokości …%, co daje kwotę brutto ................................zł  (słownie : 

...................................................................................zł), w tym:  

a) komputery stacjonarne z monitorami za łączną kwotę netto ……......................zł, (słownie: 

..................................................................................... zł)  plus należny podatek VAT w wysokości 

…%, co daje kwotę brutto ................................zł  (słownie : 

...................................................................................zł),  

2) oświadczamy, że oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania 
wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w 
odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji,  

3) oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy w terminie do 28 dni 
od zawarcia umowy,  

4) oświadczamy iż oferowany sprzęt spełnia wymogi normy CE w zakresie bezpieczeństwa 
urządzeń elektrycznych,      

5) oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 
określonymi przez Zamawiającego w Z i potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i 
warunków płatności zawartych w Z i we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Z,  

6) oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni liczony od doręczenia faktury 
odpowiednio dla wymagań określonych w Z, 

 Strona 8 z 17 
 



Zaproszenie do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 4 zestawów do chromatografii 
niskociśnieniowej dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.   
  Nr sprawy: 80.272.102.2017 

__________________________________________________________________________________________ 
 Strona 9 z 17 
 

7) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Z, tj. 
30 dni od daty jej otwarcia,  

8) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart, 
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach 
jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 
 
 
Miejscowość .............................. dnia ........................ 2017 roku,  

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

 
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

Załącznik nr 1 do formularza oferty 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę na dostawę wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 4 zestawów do 
chromatografii niskociśnieniowej dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, nr 
sprawy 80.272.102.2017, oświadczam, że nie zachodzą przesłanki opisane w punkcie 8)5. 
„Zaproszenia do składania ofert” skutkujące odrzuceniem oferty. 

 
 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2017 roku. 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 
 

 
WZÓR UMOWY 80.272.102.2017 

 
zawarta w Krakowie w dniu ................ 2017 r. pomiędzy: 
Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP 
675-000-22-36, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
1. ………… –……………., przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ 
 
a ………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd ………., pod numerem wpisu: …….., NIP: ………., 
REGON: ………, wysokość kapitału zakładowego …………,- PLN, zwanym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
1. ……….. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia 
do złożenia ofert w oparciu o art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2045 ze zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 
pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 
poz. 2164 ze zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 
2017 poz. 459 z późn zm.) zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę 4 
zestawów do chromatografii niskociśnieniowej dla Małopolskiego Centrum 
Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7a. Zakres 
zamówienia obejmuje dostawę, wyładunek i wniesienie, instalację oraz 
przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3) 2 Z i w ofercie 
Wykonawcy. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do jednostki Zamawiającego pod wskazany w 
ust. 1 powyżej adres. Osobą odpowiedzialną za odbiór urządzeń i nadzór ze strony 
Zamawiającego jest …………….., tel.…………, e-mail: ……………. lub inna osoba 
wskazana przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do 
28 dni, liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. od dnia zawarcia umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy jest: dokumentacja postępowania, a w tym w 
szczególności Z wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy.  

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u 
Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z 
realizacji niniejszej umowy. 

8. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 
zaniedbania własne. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej 
jakości użytych materiałów oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu 
należytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego 
działalności. 

3. W ramach niniejszej umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, 
wskazanego w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający nabywa nieodwołalne  
i nieograniczone czasowo prawo do korzystania ze wszelkiego oprogramowania 
niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w zakresie 
wskazanym w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 666 z późń. zm.), to jest na 
następujących polach eksploatacji: 

a) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania  
z programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie 
może być używana równocześnie z programem komputerowym;  

b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego 
w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania  
z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności 
upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;  

c) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 
pkt 1 i 2 ww. ustawy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji 
koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu 
komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione 
następujące warunki:  

ca) czynności te dokonywane są przez Zamawiającego lub inną osobę 
uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź 
przez inną osobę działającą na ich rzecz,  

cb) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio 
łatwo dostępne dla osób, o których mowa pod lit. ca),  

cc) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu 
komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. 

4. Wykonawca udziela licencji niewyłącznej, tj. prawa do korzystania z oprogramowania 
w zakresie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, w chwili podpisania 
protokołu odbioru wskazanego w § 4 ust. 2 umowy, bez zastrzeżeń oraz zapłaty 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, bez konieczności składania 
przez Strony dodatkowego oświadczenia woli. 

5. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również 
egzemplarze oprogramowania, w wersjach instalacyjnych. 

 
§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: 
..................... PLN, słownie: ............................................ złotych 00/100, co po 
doliczeniu należnej stawki podatku VAT daje kwotę brutto: ..................... PLN, 
słownie: ............................................ złotych 00/100, w tym za dostawę komputerów 
sterujących z monitorami na kwotę netto: ........ ................ PLN, co po doliczeniu 
należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości …%, daje kwotę 
brutto: ................ PLN, słownie: …................................. zł. 00/100, 

3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-000-22-36. 
4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ................................ lub nie jest 

płatnikiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca 

powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy. 
6. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t. j. Dz. U. 2016 poz. 710 ze zm.) będzie ubiegał się o zgodę na 
zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt 
komputerowy w zakresie objętym zwolnieniem – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 
przywołanej ustawy. 

7. Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT, pokryje 
Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług.  

 
§ 4 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu prawidłowo 
wystawionej faktury w siedzibie jednostki organizacyjnej wskazanej w § 1 ust. 1 
umowy.  

2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 
dni od dnia doręczenia faktury, wystawionej po odebraniu zamówienia i podpisaniu 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

3. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po pisemnym powiadomieniu go przez 
Wykonawcę o gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej w § 1 ust. 3 umowy 
na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 

4. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji 
przez Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który 
zostanie odnotowany ww. protokole. 

5. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem 
upoważnionych przedstawicieli stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, Z wraz z załącznikami i ofertą 
Wykonawcy oraz przeprowadzeniu uruchomienia. 

6. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania przez niego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 
wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, iż przedmiot umowy 
będzie wolny od wad. 

7. Dostawa części urządzeń składających się na przedmiot umowy nie jest 
równoznaczna z przekazaniem go do eksploatacji. Protokół odbioru przedmiotu 
umowy do eksploatacji może być podpisany dopiero po należytym wykonaniu 
całości umowy.  
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8. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z 
tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia 
wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.  

9. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 
upoważniony jest przedstawiciel wskazany w § 1 ust. 4 umowy. 

10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku 
Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

11. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia 
przelewu przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek, przy czym 
jest zobowiązany on zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie 
umowy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym 
(oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy oraz 
stan plomb i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia 
zostały zastosowane. Strony zgodnie oświadczają, iż naruszenie przy 
Zamawiającego ww. zabezpieczeń nie będzie skutkowało utratą gwarancji na 
sprzęt, na którym zostały one umieszczone. 

2. Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej umowy, wyda 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść 
będzie obejmowała co najmniej następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub 
jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg 
ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie 
stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres … miesięcy 
(licząc od daty wykonania umowy – tj. od daty odbioru przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń), z uwzględnieniem zapisów 
dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających z Z wraz z załącznikami. W 
ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nieodpłatnej 
(wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych 
wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu umowy w okresie 
gwarancyjnym.  

4. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego 
serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to 
technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze 
świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi 
Wykonawca. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w 
trybie określonym w treści dokumentu gwarancyjnego (oświadczenie gwaranta) 
wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów ust. 5, 6 i 7 niniejszego 
paragrafu umowy. 

6. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki 
poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie 
problemu) do 24 godzin od zgłoszenia problemu/usterki (powiadomienia 
telefonicznego lub e-mailowego), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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7. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, 
nie dłuższym jednak niż 7 (siedem) dni roboczych (od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia przyjęcia 
zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem lub e-mailem). W przypadku 
konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie 
może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni roboczych, chyba że Strony w oparciu 
o stosownych protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas 
naprawy 

8. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy 
zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje 
zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 
dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, 
powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod 
warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

9. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu 
umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego 
elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia 
Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego 
elementu lub modułu). 

10. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas 
liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 6 
niniejszego paragrafu umowy. 

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu 
dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy potwierdzonego 
podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania 
przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania 
uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy 
o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy 
wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu 
terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu umowy. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje 
się do powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) 
w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne 
uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach 
Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a 
Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

13. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji 
określonych przez producenta w zapisach oświadczenia gwaranta zawartego w 
dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez 
Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono sprzeczne z postanowieniami 
niniejszego paragrafu umowy. 

 
§ 6 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z 
niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
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2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w poniższej wysokości w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 
b) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, przy czym nieprawidłowe 
wykonanie umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami 
umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SIWZ, albo też nie zapewnia 
osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających 
z SIWZ i użytkowych przedmiotu umowy, 

c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
określonego w § 1 ust. 4 umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 

d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy 
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 
Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 

e) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji 
lub rękojmi za wady, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 
ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 
terminu ustalonego przez Strony lub gwaranta, w celu usunięcia wad, nie więcej 
niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę w przydatku odstąpienia od 
niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn lezących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 
umowy. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia 
następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w 
niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.  

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych 
z wymagalnej i należnej Wykonawcy kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
umowy. 

 
§ 7 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych 
w ust. 2. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie nie wcześniej niż 7 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałych poniższych okolicznościach: 
a) dowiedzenia się o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie 

wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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d) Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub 
przekroczył terminu realizacji umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni, nie wykonał umowy 
zgodnie z jej zapisami, 

e) wystąpienia u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności 
wystąpienie zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o 
łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 
złotych) 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie 
Zamawiającego do odstąpienia wygasa z upływem 24 (dwudziestu czterech) 
miesięcy od dnia, w którym powstało uprawnienie do odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar 
umownych.  

 
§ 8 

1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne 
o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu 
zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też 
zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać 
swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi 
o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego 
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas 
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

 
§ 9 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem 
nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie 
wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują 
nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi 
postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym 
brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów § 10 ust. 1 
niniejszej umowy. 

 
§ 10 

1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny 
umowy, w następujących przypadkach: 
a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na 

przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku 
przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione 
przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 8; 

b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub 
Wykonawcę; 
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c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 
elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, 
podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z 
rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego 
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów; 

d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów, 

e) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla 
Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji 
zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

2. Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych 
konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy 
zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez 
przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej 
Stronie. 

 
§ 11 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań 
z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, 
w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o 
zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną 
korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze 
zm.). 

5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji 
niniejszej umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach 
po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 

.........................................                                      ..................................... 
Zamawiający      Wykonawca 

 


