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Znak sprawy 80.272.100.2017 

 

ZAPROSZENIE  

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki,  

prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-

30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki –  

zwane dalej „ZAPROSZENIEM” 
 

1) Nazwa (firma) oraz adres podmiotu zamawiającego. 

1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 

2. Jednostka prowadząca sprawę: 

2.1 Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków; 

tel. +4812-432-44-50;  e-mail: monika.poniewierska@uj.edu.pl   

fax. +4812-432-44-51;  www.uj.edu.pl  

strona internetowa:  http://www.zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php  

2) Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części niniejszego 

Zaproszenia „ustawą PZP” (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

oraz zgodnie z przepisami art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.). 

2. Do czynności podejmowanych przez podmiot zamawiający, zwany dalej „Zamawiającym” 

i podmiot zainteresowany realizacją zamówienia, zwany dalej „Wykonawcą”, stosuje się 

przepisy powołane w niniejszym Zaproszeniu. 

3) Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego systemu do bezpośredniego 

wyznaczania stałych oddziaływania (kof, kon, KD, kobs) białko-białko, białko-ligandy 

niskocząsteczkowe, białko-ligandy wielkocząsteczkowe, ligandy wielkocząsteczkowe-ligandy 

wielkocząsteczkowe itp. pomiędzy immobilizowanym ligandem, a roztworem oddziałującego 

analitu, na preparatach nieznakowanych, z immobilizacją jednej z oddziałujących cząstek, 

o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do niniejszego 

Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-001 Kraków, ul. Gronostajowa 7, 

realizującego projekt: „Charakterystyka struktury i funkcji nowoodkrytych, unikatowych 

inhibitorów protez”. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę wniesienia aparatury do 

pomieszczeń wskazanych przez upoważnionego pracownika zamawiającego, montażu, 

instalacji, uruchomienia, przetestowania zamówionej aparatury oraz szkolenia personelu, 

w niezbędnym do pracy ze sprzętem zakresie. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, przy czym pod pojęciem 

„równoważności” rozumie się oferowanie aparatury posiadającej: 

3.1  co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), co urządzenia 

podane w specyfikacji technicznej opisanej w załączniku A do niniejszego Zaproszenia 

i 
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3.2 parametry techniczne na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez 

zamawiającego z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej (w tym zakresie 

zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż opisane przez niego, 

w szczególności wynikające z unowocześnienia technologicznej linii produkcyjnej) i 

3.3 urządzenia w ilościach wskazanych przez zamawiającego w specyfikacji technicznej, 

opisanej powyżej w zestawieniu tabelarycznym, które mają istotne znaczenie dla 

osiągnięcia wyników badań laboratoryjnych w zakładanych przez zamawiającego 

zakresach i częstościach.  

3.4 Każdy wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany wykazać w treści 

przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia 

spełnia wymagania i parametry techniczne określone w Zaproszeniu, bądź też 

przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. W szczególności wymaga się od 

wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu 

jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych w postaci prospektów lub folderów 

lub katalogów producenta w polskiej lub angielskiej wersji językowej. 

4. Ogólne warunki przedmiotowe udziału w postępowaniu  
4.1 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

zamawiającego, określonymi w niniejszym Zaproszeniu, na potwierdzenie czego musi 

dołączyć do przedkładanej oferty szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne 

w postaci prospektów lub folderów lub katalogów producenta w polskiej lub 

angielskiej wersji językowej, pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji 

oferowanej aparatury względem wymagań zamawiającego; 

4.2 Wykonawca musi zapewnić, iż oferowana aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna 

(w szczególności ze wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami niezbędnymi do 

uruchomienia i użytkowania), jej zakup i korzystanie z przeznaczeniem nie narusza 

prawa, w tym również praw osób trzecich; 

4.3 Wykonawca musi zapewnić okres gwarancji oraz serwis gwarancyjny zgodnie 

z następującymi zasadami: 

4.3.1 minimum okres gwarancji wskazany w załączniku A do niniejszego 

Zaproszenia, licząc od dnia ostatecznego odbioru całości przedmiotu 

zamówienia, tj. po dostawie, wniesieniu, montażu, instalacji, uruchomieniu, 

przetestowaniu aparatury oraz szkoleniu personelu w niezbędnym do pracy 

ze sprzętem zakresie; 

4.3.2 naprawa – w miejscu użytkowania (on-site), bądź poza nim w autoryzowanym 

serwisie lub u producenta (w takim wypadku wszelkie działania organizacyjne 

i koszty związane z wysyłką i naprawą poza siedzibą zamawiającego 

każdorazowo ponosi wykonawca); 

4.3.3 czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia (powiadomienia faksem lub e-

mailem) – do 48 godzin w dni robocze; 

4.3.4 czas naprawy, tj. przywrócenia aparaturze utraconych właściwości – do 21 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia, zaś w przypadku konieczności przesłania 

aparatury do autoryzowanego serwisu lub do producenta – do 45 dni 

roboczych. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o czas 

naprawy; 

4.3.5 wykonawca musi zapewnić telefoniczną i mailową asystę techniczną w dni 

robocze (w godzinach pracy), polegającą na natychmiastowej pomocy 

serwisanta w razie problemów wynikłych podczas bieżącej eksploatacji 

aparatury, w postaci próby zdiagnozowania przyczyn zaistniałego 

problemu; 
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4.3.6 wykonawca musi zapewnić, iż usługi serwisu gwarancyjnego będą 

świadczone przez producenta lub odpowiedni autoryzowany serwis; 

4.3.7 w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonanym przedmiocie 

umowy wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub 

usunięcia w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli z jakiegokolwiek 

powodu (z wyjątkiem powodów, za które odpowiedzialność ponosi 

zamawiający) nie usunie wady (usterki) przedmiotu zamówienia 

w wyznaczonym terminie, zamawiający ma prawo zaangażować innego 

wykonawcę, a wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu wraz z wezwaniem do zapłaty;  

4.3.8 wykonawca musi zapewnić bezpłatny (wliczony w cenę oferty) dostęp do 

aktualizacji oprogramowania niezbędnego do prawidłowej i pełnej obsługi 

systemu będącego przedmiotem zamówienia przez minimum 5 lat od daty 

nabycia systemu; 

5. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) Zaproszenia 

terminie. Miejscem dostawy i instalacji aparatury jest: Wydział Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczący się w Krakowie, kod: 30-001 

Kraków, ul. Gronostajowa 7. 

6. Wykonawca musi zaoferować termin płatności zgodny z postanowieniami wzoru umowy, 

złączonego do niniejszego Zaproszenia.  

7. Wykonawca musi zapewnić, iż określony personel  zamawiającego zostanie odpowiednio 

przeszkolony w niezbędnym do pracy ze sprzętem zakresie. Zasady przeprowadzenia szkolenia 

muszą odpowiadać wymogom wskazanym w niniejszym Zaproszeniu i wzorze umowy. 

8. Oryginał niniejszego Zaproszenia i jego załączników podpisany przez osoby uprawnione 

w imieniu zamawiającego, stanowiący podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów 

związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u zamawiającego i na 

stronie internetowej: http://www.zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php oraz może być 

przekazywany nieodpłatnie wykonawcom w formie elektronicznej (e-mail). Natomiast po 

uprzednim zamówieniu przez wykonawców przewiduje się również możliwość powielania 

i przesłania za opłatą kopii Zaproszenia w formie papierowej – sporządzenie Zaproszenia 

w formie papierowej jest nieodpłatne, a wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 

4) Termin wykonania zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia (czyli wszystkie czynności nim objęte, tj. dostawa, wniesienie, montaż, 

instalacja, uruchomienie, przetestowanie aparatury oraz szkolenie personelu w niezbędnym do 

pracy ze sprzętem zakresie) musi zostać wykonany w terminie do dziesięciu (10) tygodni, licząc 

od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy, przy czym zamawiający dopuszcza 

możliwość wcześniejszej realizacji przedmiotu zamówienia. 

5) Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. 

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

zamawiającemu. 

6.1 Wraz z ofertą wykonawcy muszą złożyć: 

6.1.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami 

(wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), 

zawierającymi część oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków 

określonych w niniejszym Zaproszeniu; 

6.1.2 szczegółowa kalkulacja cenowa z podaniem cen brutto za poszczególne 

elementy aparatury i sumarycznej, ryczałtowej ceny brutto za całość 

przedmiotu zamówienia, przygotowana z uwzględnieniem wymagań 

http://www.zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php
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i zapisów pkt 10) niniejszego Zaproszenia i jego załączników, w tym także 

doświadczenia zawodowego wykonawcy;  

6.1.3 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną 

kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby 

umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 

6.1.4 szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne w postaci prospektów 

lub folderów lub katalogów producenta w polskiej lub angielskiej wersji 

językowej, pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanej 

aparatury względem wymagań zamawiającego; 

6.1.5 a w przypadku składania oferty równoważnej – podanie nazwy producenta, 

modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych 

i/lub funkcjonalnych w postaci prospektów lub folderów lub katalogów 

producenta w polskiej lub angielskiej wersji językowej) z uwzględnieniem 

wszystkich wytycznych zawartych w pkt 3)3 niniejszego Zaproszenia. 

7) 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 w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

2. Zaleca się porozumiewanie drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: 

monika.poniewierska@uj.edu.pl   

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą 

elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Przed złożeniem ofert wykonawcy mogą przesyłać zamawiającemu uwagi do treści niniejszego 

Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach zamawiający uwzględniając przesłane uwagi 

może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia oraz odpowiednio wydłużyć termin 

składania ofert.  

5. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest: 

5.1 w zakresie formalnym i merytorycznym – dr Monika Poniewierska, tel. +4812 663-39-

16; faks +4812-432-44-51;  

5.2 e-mail: monika.poniewierska@uj.edu.pl   

5.3 strona internetowa: www.uj.edu.pl  

5.4 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: http://zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php  

8) Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu 

zamówienia. 

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez 

wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia i jego załączników oraz 

zawierać wszelkie wymagane nim dokumenty i oświadczenia; 

3. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników 

zamieszczonych w niniejszym Zaproszeniu. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim. 

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na 

formularzu oferty i na jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów 

poświadczanych za zgodność z oryginałem podpisy (podpis) winny być opatrzone pieczęcią 

firmową i imienną wykonawcy. 

6. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane 

i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty. 

mailto:monika.poniewierska@uj.edu.pl
mailto:monika.poniewierska@uj.edu.pl
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http://zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php
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7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) 

podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

9. Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

z dziedziny nauki, że 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą 

być udostępnione. 

9) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 

Kraków (parter), w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r., do godz. 09:00, w formie pisemnej lub 

drogą elektroniczną na adres monika.poniewierska@uj.edu.pl z oznaczeniem pozwalającym na 

identyfikację wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia i znaku sprawy poprzez 

opis „Oferta na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do bezpośredniego wyznaczania 

stałych oddziaływania (kof, kon, KD, kobs) o parametrach technicznych i ilościowych opisanych 

w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-001 Kraków, 

ul. Gronostajowa 7, realizującego projekt: „Charakterystyka struktury i funkcji 

nowoodkrytych, unikatowych inhibitorów protez” - Znak sprawy 80.272.100.2017 – termin 

otwarcia ofert 9 czerwca 2017 r., godz. 09:05” 

2. Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach jest jawne i nastąpi w dniu 

9 czerwca 2017 r., o godz. 09:05,, w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 

25/2, 31-113 Kraków (parter). 

10) Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cenę ryczałtową oferty za całość przedmiotu zamówienia i jego poszczególne elementy należy 

podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć w formie indywidualnej kalkulacji cenowej, 

uwzględniając jednocześnie wszystkie wymagania i zapisy ujęte w niniejszym Zaproszeniu 

i jego załącznikach oraz doświadczenie zawodowe wykonawcy, jak i wszelkie koszty związane 

z realizacją zamówienia [w tym koszt dostawy aparatury, jej wniesienia, montażu, instalacji, 

uruchomienia, przetestowania, szkolenia personelu w niezbędnym do pracy ze sprzętem 

zakresie oraz koszt sprzętu komputerowego, jak również koszty gwarancyjne i celne – 

te ostatnie, o ile dotyczą] rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. 

2. Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie 

podanej przez ten podmiot w formularzu oferty dla całości przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający przewiduje płatność zgodnie z postanowieniami załączonego do niniejszego 

Zaproszenia wzoru umowy. 

4. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę nie zobowiązanego bądź zwolnionego 

z obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług VAT, podczas czynności porównania 

ofert, zamawiający doliczy do zaoferowanej przez ww. podmiot ceny oferty stosowny podatek, 

do uiszczenia którego będzie obowiązany. W tym wypadku koszt podatku pokrywa 

zamawiający. 

5. W czasie obowiązywania zawartej z wyłonionym wykonawcą umowy wysokość 

wynagrodzenia należnego temu podmiotowi może ulec zmianie w drodze pisemnego aneksu 

w przypadkach i w trybach opisanych we wzorze umowy. 

6. W przypadku złożenia oferty, której wybór skutkowałby powstaniem obowiązku podatkowego 

po stronie zamawiającego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), 

dla potrzeb badania i oceny ofert zamawiający doliczy do przedstawionych cen podatek od 

towarów i usług VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

mailto:monika.poniewierska@uj.edu.pl
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przepisami. Powyższy zapis dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 

pkt 3 cyt. powyżej ustawy) bądź importu usług (art. 17 ust. 1 pkt 4) w przypadku wykonawców 

spoza terytorium RP oraz dostawy towarów wskazanych w treści załącznika nr 11 do ustawy 

o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm „odwróconego” bądź „odwrotnego” naliczania 

VAT – art. 17 ust. 1 pkt 7). 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). 

7. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, 

a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy. 

8. W przypadku oferowania aparatury objętej przedmiotem zamówienia, opodatkowanej stawką 

podatku od towarów i usług VAT inną niż 23% (tj. 8%), wykonawca powinien dostarczyć wraz 

z ofertą odpowiednie dokumenty lub oświadczenia potwierdzające legalność takiego 

rozwiązania. 

11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

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, a także 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: 

5.1 wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) 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, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

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

5.2 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; 
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5.3 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; 

5.4 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; 

5.5 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 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

5.6 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5.7 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 (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 978 z późn. 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 2015 

r. poz. 233 z późn. zm.); 

5.8 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, 

5.9 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, 

5.10 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 

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. 
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12) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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. 

13) Wzór umowy 

 

WZÓR UMOWY Znak sprawy 80.272.100.2017  

 

Zawarta dnia .......................... 2017 r. w Krakowie, pomiędzy: 

Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, reprezentowanym 

przez: 

1. ……………………………… – ………………………………………………………, działającego 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora UJ, w dniu .......... r., 

sygn.............., przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

z jednej strony,  

a  

Firmą ................. z siedzibą w .................., kod: ........, przy ul: ................, wpisaną do 

............................, pod numerem: .........................., NIP: .......................,  REGON:......................, 

reprezentowaną przez: 

1. ...................................................., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

z drugiej strony, 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, w oparciu 

o postanowienia art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami 

art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego systemu do bezpośredniego 

wyznaczania stałych oddziaływania (kof, kon, KD, kobs) białko-białko, białko-ligandy 

niskocząsteczkowe, białko-ligandy wielkocząsteczkowe, ligandy wielkocząsteczkowe-ligandy 

wielkocząsteczkowe itp. pomiędzy immobilizowanym ligandem, a roztworem oddziałującego 

analitu, na preparatach nieznakowanych, z immobilizacją jednej z oddziałujących cząstek, 

o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia i ofercie 

Wykonawcy z dnia …….. 2017 r., zwanych dalej „Aparaturą”, na potrzeby Wydziału 

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się 

w Krakowie, kod: 30-001 Kraków, ul. Gronostajowa 7, realizującego projekt: „Charakterystyka 

struktury i funkcji nowoodkrytych, unikatowych inhibitorów protez”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje również usługę wniesienia Aparatury do pomieszczeń wskazanych 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, jej montażu, instalacji, uruchomienia, 

przetestowania Aparatury oraz szkolenia personelu w niezbędnym do pracy na Aparaturze 

zakresie. Szkolenie odbędzie się w siedzibie odbiorcy i użytkownika Aparatury, wskazanej 

w ust. 1 powyżej, oraz zostanie przeprowadzone przed upływem terminu odbioru końcowego 

Aparatury, o którym mowa w §3 niniejszej umowy. Czas trwania szkolenia ustalono na: … . 
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3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zainstalowany we wskazanej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu siedzibie odbiorcy i użytkownika Aparatury. Osobą odpowiedzialną za odbiór 

urządzeń i nadzór ze strony Zamawiającego jest: Pani Marta Kossowicz-Reroń (tel. +4812 664-

63-78) lub inna osoba wskazana Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać z zachowaniem należytej staranności wszelkie 

niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 i 2, 

uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 

2. Wykonawca oświadcza, iż Aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna (w szczególności ze 

wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami niezbędnymi do uruchomienia 

i użytkowania) jej zakup i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym 

również praw osób trzecich. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym 

w szczególności Zaproszenie wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 

 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy (tj. wszystkie czynności nim objęte, 

tj. dostawę, wniesienie, montaż, instalację, uruchomienie, przetestowanie Aparatury oraz szkolenie 

personelu w niezbędnym do pracy na Aparaturze zakresie) w terminie do dziesięciu (10) tygodni, 

licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy, przy czym Zamawiający dopuszcza 

możliwość wcześniejszej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą 

do wykonania przedmiotu umowy. 

§ 5 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ………… zł  

(słownie: …………………………………. złotych 00/100), a wraz z należnym podatkiem od 

towarów i usług VAT (…..%) na kwotę brutto ……………. zł (słownie: ………………………… 

złote 00/100), w tym koszt objętego przedmiotem umowy – a nie będącego integralną częścią 

zamawianej Aparatury – sprzętu komputerowego w wysokości: ………….. zł netto, a wraz 

z 23% podatkiem od towarów i usług VAT, w wysokości ……………… zł brutto.1 

3. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 

0% stawki podatku od towarów i usług VAT na sprzęt komputerowy (o ile dotyczy – jeżeli nie 

jest on integralną częścią zamawianej Aparatury, a zatem stanowi wyposażenie dodatkowe 

umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie). 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty (w szczególności usługę 

wniesienia, montażu, instalacji, uruchomienia, przetestowania Aparatury oraz szkolenia 

personelu), które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania 

umowy. 

5. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-000-22-36. 

                                                           
1 Koszt sprzętu komputerowego nie zostanie wyodrębniony w przypadku, gdy stanowi on integralną część 
zamawianej Aparatury. 
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6. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL ………………………… .   

 

§ 6 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy (tj. w szczególności po 

dostawie, wniesieniu, montażu, instalacji, uruchomieniu, przetestowaniu Aparatury oraz 

szkoleniu personelu w niezbędnym do pracy na Aparaturze zakresie), potwierdzonym 

podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru i złożeniu faktury VAT w siedzibie odbiorcy 

i użytkownika Aparatury – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-001 Kraków, ul. Gronostajowa 7. 

2. Termin zapłaty faktury VAT za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni 

od dnia doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby wskazanej powyżej 

w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego 

na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia na podmioty trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. 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 3 dni robocze przed 

planowanym terminem odbioru. 

2. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy 

z warunkami umowy, Zaproszeniem i ofertą Wykonawcy oraz po stwierdzeniu kompletności 

nw. dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobom upoważnionym ze 

strony Zamawiającego do odbioru, w szczególności: 

a. opis przekazywanej Aparatury, zawierający w szczególności: nazwę własną Aparatury, 

wytwórcę, rok produkcji, nr fabryczny, charakterystyczne parametry użytkowe,  

b. oświadczenie gwaranta zawarte w szczególności w karcie gwarancyjnej Aparatury, 

instrukcje obsługi i eksploatacji, 

c. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

d. kopię oprogramowania w wersji instalacyjnej lub możliwość jego pobrania, 

a nadto po dokonaniu montażu, instalacji, uruchomienia, wykonaniu testowania oraz po 

przeszkoleniu personelu Zamawiającego.  

3. 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 wykonaniu  wymienionych w ust. 2 zadań. 

4. Za dzień odbioru całości przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji 

przez Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie 

odnotowany ww. protokole. 

5. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego upoważniony jest  

pracownik Zamawiającego wskazany w §1 ust. 3 umowy. 

6. Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbioru upoważniony 

jest/upoważnieni są: …………………………………………………………………………………… . 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru w przypadku, gdy 

przedmiot umowy będzie niekompletny, uszkodzony lub też nie będzie odpowiadał parametrom 

technicznym, określonym w Zaproszeniu i umowie. 
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8. Podpisanie protokołu nie wyłącza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad i usterek.  

2. Strony ustalają, że w rozumieniu art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego niezwłoczną wymianą 

wadliwej Aparatury na wolną od wad albo niezwłocznym usunięciem wad będzie wymiana lub 

usunięcie wad przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia (telefonicznie, faxem 

lub e-mailem). Jeżeli z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem powodów, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający), Wykonawca nie usunie wady (usterki) Aparatury 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma także prawo zaangażować innego Wykonawcę, 

a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania dowodu wraz z wezwaniem do zapłaty. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na Aparaturę oraz zapewnia serwis gwarancyjny zgodnie 

z następującymi zasadami: 

3.1 …… miesięczny okres gwarancji na cały system objęty przedmiotem niniejszej umowy oraz 

……… miesięczny okres gwarancji na sprzęt komputerowy, licząc od dnia jego 

ostatecznego odbioru, tj. po dostawie, wniesieniu, montażu, instalacji, uruchomieniu, 

przetestowaniu Aparatury oraz szkoleniu personelu w niezbędnym do pracy na 

Aparaturze zakresie; 

3.2 naprawa – w miejscu użytkowania (on-site), bądź poza nim w autoryzowanym serwisie lub 

u producenta (w takim wypadku wszelkie działania organizacyjne i koszty związane 

z  wysyłką i naprawą poza siedzibą Zamawiającego każdorazowo ponosi Wykonawca); 

3.3 czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia (powiadomienia faksem lub e-mailem) – do 48 

godzin w dni robocze; 

3.4 czas naprawy, tj. przywrócenia Aparaturze utraconych właściwości – do 21 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia, zaś w przypadku konieczności przesłania Aparatury do 

autoryzowanego serwisu lub do producenta – do 45 dni roboczych; 

3.5 Wykonawca zapewnia telefoniczną i mailową asystę techniczną w dni robocze (w godzinach 

pracy), polegającą na natychmiastowej pomocy serwisanta w razie problemów wynikłych 

podczas bieżącej eksploatacji Aparatury, w postaci próby zdiagnozowania przyczyn 

zaistniałego problemu; 

3.6 Wykonawca zapewnia, iż usługi serwisu gwarancyjnego będą świadczone przez 

producenta lub odpowiedni autoryzowany serwis. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wady fizycznej lub usterki 

Aparatury lub dostarczenia Aparatury wolnej od wad lub usterek. 

5. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o czas naprawy, tj. o okres liczony od dnia 

określonego w ust. 3.4 do dnia przekazania Aparatury Zamawiającemu po wykonanej naprawie 

gwarancyjnej. 

6. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/modułu dostarczonego systemu 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad, bądź 

wymiany części lub całości urządzenia w przypadku, gdy wymiana wadliwego elementu nie 

zapewni właściwego działania urządzenia i osiągania wymaganych parametrów 

i funkcjonalności. 

7. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji określonych w zapisach 

kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 
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8. Wykonawca zapewnia bezpłatny (wliczony w cenę oferty) dostęp do aktualizacji 

oprogramowania niezbędnego do prawidłowej i pełnej obsługi systemu będącego przedmiotem 

niniejszej umowy przez minimum 5 lat. 

 

§ 9 

1. W ramach niniejszej umowy i w ramach wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie 

i pod względem terytorium licencji na korzystanie (czynności wynikające z art. 74 ust. 4 pkt 1 

i pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

z oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę razem z Aparaturą, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego korzystania z Aparatury. 

2. W przypadku korzystania z Aparatury przez osoby trzecie, Zamawiający na prawo udzielić im 

sublicencji na korzystanie z oprogramowania w zakresie i na zasadach określonych w ustępie 

1. powyżej. 

3. Licencję na korzystanie z oprogramowania Zamawiający nabywa w chwili podpisania 

protokołu odbioru końcowego Aparatury oraz zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej 

w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. Przy odbiorze tym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu również kopie wzmiankowanego oprogramowania, w wersjach instalacyjnych. 

 

§ 10 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1.1 Zamawiający może odstąpić od umowy, w części niewykonanej,  w terminie 14 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności, jeżeli: 

1.1.1 zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy; 

1.1.2 wystąpią u Wykonawcy duże trudności finansowe, w szczególności wystąpią 

zajęcia komornicze lub inne zajęcia uprawnionych organów o łącznej wartości 

przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych); 

1.1.3 Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie, bądź zaniecha 

realizacji przedmiotu umowy; 

1.1.4 Wykonawca dostarczy sprzęt nieodpowiadający treści umowy lub opóźni się 

z wykonaniem umowy o 7 dni i nie wykona umowy zgodnie z jej treścią 

w dodatkowym 7-dniowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

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

okolicznościach. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy 

Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1.1 każdorazowego nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, przy czym przez 

„nienależyte wykonanie umowy” rozumieć należy naruszenie przez Wykonawcę 

ustalonych przez Zamawiającego w treści Zaproszenia zasad realizacji przedmiotu 

umowy (tj. w szczególności w razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do 



 
 

 

13 | S t r o n a  
 

Dział Zamówień Publicznych, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. +4812 663-39-03,  
fax. +4812 663-09-14 

 

jakości  dostarczonej Aparatury bądź też poszczególnych jej elementów; samowolnej 

zmiany parametrów technicznych dostarczonej Aparatury bądź też poszczególnych jej 

elementów etc.); 

1.2 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności od Zamawiającego 

niezależnych w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zakresu umowy; 

1.3 zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 3, jednak nie więcej niż 

5% tego wynagrodzenia; 

1.4 zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady (lub usterki) przedmiotu umowy w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień 

zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wad (lub usterek), 

jednak nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

1.5 zwłoki w szkoleniu personelu w niezbędnym do pracy na Aparaturze zakresie, 

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej 

faktury lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

3. Jeżeli zastrzeżona w niniejszej umowie kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strona, 

która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 

w niniejszej umowie podstaw do ich naliczania. 

5. Uiszczenie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dalszego 

realizowania usług, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy 

z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

7. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar 

umownych. 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy 

w stosunku do treści przedłożonej w postępowaniu oferty w następującym zakresie, przy 

zachowaniu niezmiennej ceny: 

1.1 zmiany terminu realizacji zamówienia – ze względu na przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego, dotyczące w szczególności braku przygotowania/przekazania miejsca 

realizacji/dostawy oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny będące 

konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą w rozumieniu §13 

niniejszej umowy; 

1.2 wydłużenie terminu gwarancji – z racji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę; 

1.3 poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla przedmiotu umowy 

lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń 

oraz klasy bezpieczeństwa – w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub 

wstrzymania bądź zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, bądź jego elementu; 

1.4 zmiany podwykonawcy (o ile został przewidziany w procesie realizacji zamówienia) – 

ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego. 

2. W czasie obowiązywania zawartej z wyłonionym Wykonawcą umowy wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w drodze pisemnego aneksu w 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 

2. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 powyżej, nastąpi od daty wprowadzenia zmiany 

w umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy. 
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§ 13 
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. 

§ 14 

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. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie 

postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 

3. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Zaproszenia a postanowieniami umowy oraz 

w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową priorytet nadaje się zapisom Zaproszenia 

i jego załączników. 

§ 15 

Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej 

umowy bez uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony. 

 

§ 16 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 

r., poz. 1620 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 17 

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

Zamawiający :      Wykonawca : 

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

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

 

Akceptuję wzór umowy 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowa kalkulacja ceny oferty. 
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FORMULARZ OFERTY Znak sprawy 80.272.100.2017 
_____________________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY –   Uniwersytet Jagielloński  

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

ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków 

____________________________________________________________________________ 

Nazwa (Firma) wykonawcy –  

…………………………………………………………………………………..........................., 

Adres siedziby –  

……………………………………………………………………………………......................., 

Adres do korespondencji –  

……………………………………………………………………………………........................, 

 

tel. - ...................................................................; fax - ..................................................................; 

 

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

 

NIP - ..............................................................; REGON - .............................................................; 

 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na zakup 

i dostawę fabrycznie nowego systemu do bezpośredniego wyznaczania stałych oddziaływania (kof, 

kon, KD, kobs) białko-białko, białko-ligandy niskocząsteczkowe, białko-ligandy wielkocząsteczkowe, 

ligandy wielkocząsteczkowe-ligandy wielkocząsteczkowe itp. o parametrach technicznych 

i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-001 Kraków, 

ul. Gronostajowa 7, realizującego projekt: „Charakterystyka struktury i funkcji nowoodkrytych, 

unikatowych inhibitorów protez”, składamy poniższą ofertę: 

 

1) oferujemy wykonanie CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za ryczałtową cenę 

netto: ........……................................ (słownie: ............................................................, 

...../100), a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości ........%2, 

ryczałtową cenę brutto: ................................../  (słownie: ................................................., 

......../100);3 

 

Na dalszych stronach oferty przedstawiamy szczegółową kalkulację cenową oferowanego 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami pkt 10) Zaproszenia. 

2) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 

opisanymi przez zamawiającego w Zaproszeniu (na potwierdzenie czego załączamy 

szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne w postaci 

                                                           
2 W przypadku innej aniżeli 23% stawki podatku od towarów i usług VAT, wykonawca powinien dostarczyć wraz 
z ofertą odpowiednie dokumenty lub oświadczenia potwierdzające legalność takiego rozwiązania. 
3 W przypadku wykonawcy nie zobowiązanego do uiszczenia na terytorium RP podatku od towarów i usług VAT, 
wystarczy wpisać cenę ryczałtową netto. Koszt należnego podatku pokrywa zamawiający. 
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prospektów/folderów/katalogów* producenta w wymaganej wersji językowej – polskiej 

lub angielskiej); 
[*niepotrzebne skreślić] 

3) oświadczamy, iż oferowana aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna (w szczególności ze 

wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami niezbędnymi do uruchomienia 

i użytkowania), jej zakup i korzystanie z przeznaczeniem nie narusza prawa; 

4) oświadczamy, iż oferowany w ramach przedmiotu zamówienia sprzęt komputerowy 

stanowi jego integralną część/ nie stanowi* jego integralnej części i wyceniony został na 

kwotę netto .............., a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 

.........% na kwotę brutto: ........... zł.; 
[*niepotrzebne skreślić] 

5) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt 4) 

Zaproszenia; 

6) oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim warunkami i zasadami postępowania;  

7) oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z dołączonym do Zaproszenia wzorem umowy, 

zawartymi w nim istotnymi postanowieniami umowy, które aprobujemy w pełni nie 

wnosząc zastrzeżeń; 

8) oświadczamy, iż oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania 

wynikające z zapisów Zaproszenia i jego załączników, w szczególności do ich okresu, 

zakresu, formy realizacji i uważamy się za związanych określonymi zasadami, tj. na cały 

system oferujemy ………………* miesięczny okres gwarancji oraz na sprzęt komputerowy 

– ………* miesięczny okres gwarancji. Gwarantujemy, iż wszelkie usługi gwarancyjne 

będą świadczone nieodpłatnie (wliczone w cenę oferty). 
[*należy wpisać oferowany okres gwarancji] 

9) oferujemy termin płatności zgodny z postanowieniami wzoru umowy załączonego do 

Zaproszenia; 

10) oferujemy szkolenie personelu w zakresie niezbędnym do pracy ze sprzętem, zgodnym 

z wymaganiami opisanymi w Zaproszeniu. Czas szkolenia wynosić będzie: …………. 

h/dni*; 
[*niepotrzebne skreślić] 

11) oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty jej 

otwarcia; 

12) oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart, 

13) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

 

 załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy, 

 załącznik nr 2 – kalkulacja ceny oferty; 

 specyfikacja techniczna oferowanej aparatury, opisy techniczne i/lub funkcjonalne 

w postaci prospektów/folderów/katalogów producenta, itp. w polskiej lub angielskiej 

wersji językowej; 

 inne  

 

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

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy) 
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Załącznik 1 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Składając ofertę na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do bezpośredniego wyznaczania 

stałych oddziaływania (kof, kon, KD, kobs) białko-białko, białko-ligandy niskocząsteczkowe, białko-

ligandy wielkocząsteczkowe, ligandy wielkocząsteczkowe-ligandy wielkocząsteczkowe itp. 

o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby 

Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się 

w Krakowie, kod: 30-001 Kraków, ul. Gronostajowa 7, realizującego projekt: „Charakterystyka 

struktury i funkcji nowoodkrytych, unikatowych inhibitorów protez”, oświadczam, że nie zachodzą 

przesłanki opisane w punkcie 11)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 A do Zaproszenia 

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 

 

System (1 szt.) o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane poniżej: 

Opis przedmiotu zamówienia: 

System do bezpośredniego wyznaczania stałych oddziaływania (kof, kon, KD, kobs)  białko-białko, 
białko-ligandy niskocząsteczkowe, białko-ligandy wielkocząsteczkowe, ligandy wielkocząsteczkowe-
ligandy wielkocząsteczkowe itp. pomiędzy immobilizowanym ligandem, a roztworem 
oddziałującego analitu, na preparatach nieznakowanych, z immobilizacją jednej z oddziałujących 
cząstek. 

Parametry techniczne: 

System powinien charakteryzować się poniższymi parametrami: 

 Pomiar musi być niezależny od optycznych i fizycznych własności roztworu (mętności, koloru 
czy lepkości), 

 Urządzenie musi umożliwiać odróżnienie oddziaływania kompetycyjnego od 
allosterycznego cząstek, 

 Urządzenie musi umożliwiać niezależna analizę zmian konformacyjnych badanej cząsteczki 
oraz tworzenia kompleksu z analitem, 

 System musi umożliwiać automatyczne pobieranie buforu podczas analizy (autosampler), 
wraz ze stabilizacją temperatury próbek w zakresie nie mniejszym niż 10-40˚C, 

 System musi umożliwiać programowanie pomiarów i bezobsługową pracę w maksymalnym 
czasie nie krótszym niż 60h, 

 System musi umożliwiać pracę w powszechnie stosowanych w biochemii buforach, co 
najmniej w Tris, Bis-Tris, CAPS, HEPES, bufor octanowy, fosforanowy, cytrynianowy, 
glicynowy, cytrynianowo-fosforanowy w obecności typowych soli, detergentów, czynników 
stabilizujących i redukujących, 

 System musi umożliwiać przeprowadzenie czyszczenia układu przepływu w warunkach 
denaturujących (6 M chlorowodorek guanidyny, 1 M NaOH, 1 M HCl), z dopuszczalnym 
ograniczeniem stabilnością chipu, 

 Zakres pH pracy systemu nie węższy niż 2-10 (dopuszczalne jest ograniczenie zakresu 
stabilnością chipu w czasie pomiaru): 

 dopuszczalny rozmiar badanych cząsteczek nie gorszy niż 100 Da – 100 MDa  

 Możliwość pomiaru dużych cząsteczek i skomplikowanych mieszanin takich jak frakcje 
membranowe, wirusy czy komórki eukariotyczne 

 System musi umożliwiać kontrolę temperatury pomiaru w zakresie nie węższym niż 4-45˚C 

 Urządzenie musi umożliwiać jednorazowy pobór badanej próbki w zakresie objętości nie 
węższym niż 10-400 ul 

 System musi zostać dostarczony z ilością chipów pomiarowych i materiałów zużywalnych 
niezbędną do wyznaczenia stałych oddziaływań co najmniej dziesięciu różnych układów 

Sprzęt komputerowy o parametrach technicznych nie gorszych niż poniżej: 

 System musi zawierać komputer z dołączonym niezbędnym oprogramowaniem: system 
operacyjny MS Windows, lub równoważny; pakiet oprogramowania biurowego MS OFFICE 
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lub równoważny, oprogramowanie sterujące systemem; oprogramowanie umożliwiające 
analizę i graficzną interpretację danych. Komputer i oprogramowanie musi umożliwiać 
generację wysokiej jakości figur z wynikami w rozdzielczości nie mniejszej niż 600 dpi.  
Preferowany jest komputer typu „laptop”; 

 Wymiary systemu muszą mieścić się w zakresie 60/32/55 cm (wys/głeb./szer.); bez 
dołączonego komputera; 

Szkolenie musi zostać przeprowadzone  w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Materiały zużywalne do szkolenia (z dopuszczalnym wyłączeniem buforów pomiarowych oraz 
molekuł badanych) muszą być dostarczone przez wykonawcę. 

Warunki gwarancji: 

Gwarancja musi obejmować urządzenie w okresie nie krótszym niż 24 miesiące oraz sprzęt 
komputerowy w okresie nie krótszym niż 24 miesiące. Zasady świadczenia usług gwarancyjnych – 
zgodnie z treścią Zaproszenia. 

 


