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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

   a ) Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie, 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 3,  

   zwany dalej również „OUP Kraków”. 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,2215), zwanej dalej „ustawą”. 

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy w pierwszej kolejności 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. spektrometru fluorescencji  rentgenowskiej 

   do nieniszczącej analizy ilościowo-jakościowej wyrobów ze stopów metali szlachetnych. 

2.Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia: 

a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 
eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich, 

b) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, 

c) posiadał deklarację zgodności CE lub certyfikat CE, potwierdzający, że dostarczany 
sprzęt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 
Zamawiający dopuszcza równoważny dokument wystawiony przez podmiot mający 
siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

a) udzielił gwarancji ( min. 24 miesiące ) na oferowany sprzęt wyszczególniony            
w załączniku nr 1 do SIWZ,  

b) dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  

c) dokonał wniesienia, rozpakowania, montażu, uruchomienia oferowanego przedmiotu 
zamówienia, 

d) dokonał szkolenia pracowników w miejscu instalacji urządzenia, w zakresie obsługi 
oraz oprogramowania dostarczonego urządzenia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 

   i 7 ustawy. 

6. Miejsce dostawy : Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie -      

       

Wydział Zamiejscowy w Częstochowie al. NMP 35a, 42-200 Częstochowa  



 

 

 

 Nazwy i kody dotyczący przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

 Zamówień Publicznych (CPV: 38433210-4 - spektrometry emisyjne). 
 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do 

   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”). 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  

   zmienić teść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje się niezwłocznie wszystkim 

   Wykonawcom, którym uprzednio przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie 

   internetowej. 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach 

   określonych w art. 38 ustawy. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części albo całości zamówienia podwykonawcy  

     albo podwykonawcom. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy wykonać: do dnia 30.10.2020r.   

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji, lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,     
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Do prowadzenia działalności objętej 
przedmiotowym zamówieniem nie wymaga się specjalnych kompetencji lub 
uprawnień, 

b) sytuacji ekonomicznej,  lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.   

  

2. Podstawy wykluczenia 

1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych w 
ustawie zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.: 

            1.Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub 
               nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 
           2.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). 

            3.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 w pkt. 13), 
           4. 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. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania, lub rażącego niedbalstwa  
              wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
              wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który 
              zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 
           6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił  
    informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 
   decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie   
   zamówienia, 
           7.Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
              zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
              w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
           8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
              Zamówienia, lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
             umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał  
             udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
             zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez  
            wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
           9. 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, 
          10. 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), 
          11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
               ubiegania się o zamówienia publiczne, 
          12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  
              z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 
              poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
              o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
              nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
              o udzielenie  zamówienia. 

2) Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. tj. 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, 1259, 1513, 1830         
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 615. 

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 
oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,                        
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

4) Wykluczenie wykonawcy nastąpi: 

a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, 
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione        
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że         
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, 

b) w przypadkach, o których mowa: 
 w  art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 
13 lit. d,  

 w art. 24 ust. 1 pkt 15, 
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 



 

 

wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym 
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się 
ostateczna, 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły  
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres,  
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

e) w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki, o których mowa w  ust. 1 powyżej pozostają bez zmiany.  

6) Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr  2  SIWZ,  

b) aktualne na dzień składania ofert, złożone w formie oryginału, oświadczenie w zakresie 

    wskazanym w załączniku nr 3 i w załączniku nr 4  do SIWZ. Informacje zawarte w 

oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, 

c)  formularz z parametrami technicznymi - załącznik nr 7 do SIWZ. 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 

- ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

  którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do  

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców          

w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy. 

Dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z Wykonawców. Korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

  

2. Dokumenty wymagane po złożeniu ofert.  

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 



 

 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu   o udzielenie zamówienia.   

Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich trze lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co 

najmniej jedno zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia określonemu w 

niniejszej specyfikacji, o wartości minimum 250 tyś. zł brutto. Poprzez zamówienie 

odpowiadające przedmiotowi zamówienia " należy rozumieć zrealizowana dostawę 

spektrometru wraz z jego montażem i uruchomieniem oraz przeszkolenie pracowników w 

miejscu instalacji- w zakresie obsługi urządzenia oraz oprogramowania. Jedna dostawa 

oznacza dostawę wykonana na podstawie jednej umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ ). 

 

3. Na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie (bez obowiązku składania        

w ofercie) do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany Wykonawca, którego 

oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 

    w postępowaniu: 

a)  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

b)przedstawi wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

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

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 



 

 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                   

w postępowaniu. 

 

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które muszą złożyć Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o zamówienie (konsorcja, s.c.): 

a) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) - wraz z ofertą; 

b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,    

o którym mowa w ust. 2 – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP; 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,            

o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) lit. a) – na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

terminie. 

- składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych składa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. z 2016r., 

poz.1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - 

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż       

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. 

    



 

 

 
   
 
VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione formy komunikacji z wykonawcami: 

- środki komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna i faks) 

- operator pocztowy,  

- posłaniec lub kurier, 

- osobiste doręczenie.  

Po otrzymaniu wiadomości faksem, każda ze stron na żądanie drugiej,  niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej 

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się          

z jego treścią. 

3.Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje 

  zapytanie pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. 

4. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: 

 a/ Tomasz Sowiński - Z-ca Naczelnika WT OUP Kraków 

email: oup.krakow@poczta.gum.gov.pl   

c/ Ryszard Nazarewicz – Kier. RAG OUP Kraków 

email: oup.krakow@poczta.gum.gov.pl   

  

VIII.  Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

IX.  Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty:. 

katalogi oraz certyfikat dopuszczający urządzenie do użytku, deklaracja zgodności (wraz           

z tłumaczeniem w języku polskim), 

2. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w formie papierowej . 

3. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 



 

 

zaokrąglania- poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić         

w górę) . 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Formularz oferty musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby 

podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne, lub opatrzone pieczęciami imiennymi. 

6. Wykonawca złoży również formularz z parametrami technicznymi - załącznik nr 7 do 

SIWZ. W formularzu należy potwierdzić zgodność oferowanych parametrów technicznych 

urządzenia z Wymaganiami Zamawiającego, lub określić jakie zostały zastosowane. 

7. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał, lub 

kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę 

przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. Zamawiający nie 

będzie ponosił odpowiedzialności  za brak w ofercie stron pozbawionych  kolejnych 

numerów. 

9. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko jedną 

ofertę. 

10.Wszystkie poprawki lub zmiany w   tekście  oferty muszą być parafowane przez osobę   

podpisującą   ofertę. 

11.  przypadku, gdy ofertę  składa kilka podmiotów,  oferta musi spełniać następujące warunki : 

 a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego  

      przedstawiciela/partnera wiodącego, 

b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego  

wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów 

– należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

12.Oferta wraz z dokumentami lub oświadczeniami musi być umieszczona w zamkniętej  

     kopercie, opatrzonej adresem Wykonawcy, z napisem: „01/2020 – Dostawa 1 szt. 

     spektrometru fluorescencji rentgenowskiej – nie otwierać”. 

13.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

      wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy 

      kurierską. 

14. Wykonawca, na swoją prośbę, może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

15. Cena oferty powinna być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, uwzględniająca 

      ewentualne rabaty i upusty ( nie dopuszcza się rabatów rzeczowych ), w tym również 



 

 

       koszty transportu – wniesienia do pomieszczeń docelowych określonych w rozdziale III 

      w punkcie 6 oraz rozpakowania, montażu i uruchomienia oferowanego przedmiotu 

      zamówienia. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczące realizacji 

       zamówienia, będą prowadzone w PLN. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie 

       oraz powinna obejmować: cenę netto, podatek VAT, cenę brutto. Do porównania ofert 

       będzie przyjęta cena brutto. 

16. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji  

      umowy. 

17. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

       Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów   

       i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny 

       takiej oferty Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

       i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.                     

18.Wykonawca nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

      w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 

     później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

     w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione – informacje muszą być 

      oznaczone i umieszczone na oddzielnych kartkach. Tajemnicy nie może stanowić nazwa 

      (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

      zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty, można składać do dnia  23-07-2020r. godz.10,00 w siedzibie Okręgowego 

Urzędu Probierczego, 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 3 – Sekretariat Urzędu,    

pok. nr 16, I piętro. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez ich 

 otwierania. 

 

1.  Publiczne otwarcie ofert odbędzie się  23-07-2020r.  godz. 10.15          

w siedzibie Zamawiającego, 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 3, parter, 

pomieszczenie RAG pok nr 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert 

Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 



 

 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie 

http://bip.oup.krakow.gum.gov.pl/b10/zamowienia-publiczne  

informacje dotyczące: 

  a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

  b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

  c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

       płatności zawartych w ofertach. 

3. Komisja przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej 

oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą 

liczbę punktów. 

4.  Decyzja o wyborze oferty zostanie przesłana Wykonawcom, ( którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia) w formie pisemnej listem poleconym, pocztą 

elektroniczną oraz faksem i wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu. 

XI. Opis sposobu obliczania ceny  

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie 

pełnego zakresu rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania,  

z uwzględnieniem wszystkie opłat i podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku 

VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cena brutto zawiera w szczególności: 

 cenę netto przedmiotu umowy, 

 koszt dostawy i ubezpieczenia do bezpośredniego odbiorcy, 

 wniesienie, rozładunek, 

 instalacje, montaż, uruchomienie przedmiotu umowy, 

 serwis gwarancyjny, 

 przeszkolenie personelu, 

 obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

3. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglania- poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe i powyżej 5 należy 

zaokrąglić w górę).  

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 



 

 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, 
według następującego kryterium: 
 
- CENA - 60%      

- OKRES GWARANCJI JAKOŚCI - 20% 

- ZAPEWNIENIE URZĄDZENIA ZASTĘPCZEGO NA CZAS NAPRAWY W OKRESIE 

GWARANCYJNYM - 20%  

 

  

1)  Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: 
  

PC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:  

              CN 
PC = ---------------- x 100 punktów x 60% 
              COB 

 

gdzie: 

CN - najniższa zaoferowana Cena, 

COB – Cena  zaoferowana w badanej ofercie  

3)  Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium - okres gwarancji jakości , będą 
przyznawane w następujący sposób: 
 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje : 
- 2 letni okres gwarancji - otrzyma 0 punktów 
- 3 letni okres gwarancji - otrzyma 5 punktów 
- 4 letni okres gwarancji - otrzyma 20 punktów 
Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym. 
 
Oceniana będzie całkowita liczba lat począwszy od 2 letniego terminu  gwarancji. 
   
Okres gwarancji należy wskazać w pełnych latach. W przypadku gdy Wykonawca  nie 
zaznaczy w Formularzu ofertowym terminu gwarancji to do oceny Zamawiający przyjmie   
2 letni okres od 2-letniego okresu gwarancji i Wykonawca otrzyma 0,00 pkt. 
 
4) Punkty w kryterium - zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy w okresie 
gwarancyjnym, będą przyznawane w następujący sposób: 
 
- Zobowiązanie się przez Wykonawcę do dostarczenia w okresie gwarancyjnym, na czas 
naprawy, spektrometru zastępczego, o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż 
spektrometr zastępowany  - 20 pkt 
- Brak zobowiązania           - 0 pkt. 
 



 

 

a) Ocena spełnienia przez ofertę Wykonawcy warunków określonych w przedmiotowym 
kryterium odbywa się wedle formuły "oferuje/nie oferuje" - co oznacza że aby otrzymać 
dodatkowe punkty w ramach kryterium Wykonawca musi zaoferować zapewnienie 
urządzenia zastępczego na czas naprawy w okresie gwarancyjnym. 
 
b) Wykonawca który zdeklaruje w ofercie zobowiązanie do dostarczenia urządzenia 
zastępczego na czas naprawy 20 pkt. w przedmiotowym kryterium. 
 
c) Wykonawca który nie deklaruje w ofercie zobowiązania do dostarczenia urządzenia 
zastępczego na czas naprawy 0 pkt. w przedmiotowym kryterium. 
 
d) Wykonawca w kryterium może uzyskać max. 20 pkt. 
 
e) Przez "czas naprawy" należy rozumieć okres od dnia zgłoszenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego niemożliwości korzystania z dostarczonego spektrometru z uwagi na awarię / 
od dnia podjęcia przez Wykonawcę czynności serwisowych - do dnia przywrócenia przez 
Wykonawcę pełnej sprawności zastępowanemu spektrometrowi.  
 
f) Parametry i funkcjonalność spektrometru zastępczego muszą być co najmniej takie same 
jak parametry spektrometru zastępowanego / parametry spektrometru określone w załączniku 
nr 1 do SIWZ. 
 
  5) Uzyskana liczna punktów w ramach danego kryterium będzie zaokrąglana do 
   drugiego miejsca po przecinku. 

6) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę 

   punktów obliczoną jako sumę punktów przyznanych w ww. kryteriach.  

7.W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców 

    wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

8 .Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  

   poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 

   niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O wprowadzonych zmianach Zamawiający                 

zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.Z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą, 

    który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami 

   ustawy, z wymogami Kodeksu cywilnego oraz warunkami niniejszej SIWZ. 



 

 

2.Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

   najkorzystniejszą, stanowi załącznik nr 6 SIWZ. 

3. Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

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

    o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

    przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

    określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

    do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,  

    oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

    zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

    konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XV.    Ogólne warunki zawarcia umowy 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę  

   punktów. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego 

   we wskazanym przez Zamawiającego terminie.  

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu oferty powinny posiadać ze sobą 

    dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, chyba że umocowanie to 

   wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

   Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

     przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

     postępowania. 

 

XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy 

1. Wykonawcy, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługują środki ochrony 

prawnej. 



 

 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 

PZP. Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 180 i 182 ustawy PZP do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej, przesyłającego kopię Zamawiającemu. 

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający nie przewiduje: 
a) zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy, 
b) prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, 
c) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
d) wykorzystania aukcji elektronicznej, 
e) udzielania zaliczek na poczet realizacji umowy  
f) zawarcia umowy ramowej, 
g) zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 
 

2.  Klauzula informacyjna z art.12 RODO 

      Zgodnie z art.13ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne Rozporządzenie o ochronie danych )  

( Dz.  Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1), dalej " RODO" informuję, że: 

a) administratorem Pana/pani danych osobowych jest Okręgowy Urząd Probierczy w 

 Krakowie, 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 3, 

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Andrzej Torowski 

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

 celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

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

 udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, 

e)pani/pana dane osobowe będa przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 



 

 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

h) posiada Pani/Pan  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących:  

- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym w 

ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

-  na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 

w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust.3lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

 osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

 art.6 ust.1 lit c RODO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

2) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo-cenowy dla OUP Kraków 

3) Załącznik nr 3 - Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

 postępowaniu 

4) Załącznik nr 4 - Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 

5) Załącznik nr 5 - Formularz informacji o grupie kapitałowej 

6) Załącznik nr 6 - Wzór umowy dla OUP Kraków 

7) Załącznik nr 7 - Formularz parametrów technicznych. 

8) Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nr sprawy: 1/2020 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do nieniszczącej analizy jakościowo‐
ilościowej wyrobów jubilerskich oraz stopów metali szlachetnych.  

 
1. Komora pomiarowa, lampa rtg, detektor 

  
- w pełni obudowana komora pomiarowa z blokadą uniemożliwiającą wykonanie pomiaru 

bez jej zamknięcia,  
- wymiary wewnętrzne komory pomiarowej nie mniejsze niż: wysokość 170 mm, 

szerokość  300 mm, głębokość 300 mm, 
- zestaw automatycznie przełączanych kolimatorów min. 4 szt.,  
- kolimator najmniejszy o średnicy między 0,15 mm a 0,3 mm, 
- kolimator największy o średnicy między 1,5 mm a 3 mm, 
- napięcie lampy rentgenowskiej zmienne w zakresie 10-50 kV w zależności od zadania 

pomiarowego,  
- lampa rentgenowska z anodą Mo lub W, 
- moc maksymalna lampy minimum 40 W, 
- detektor półprzewodnikowy o wysokiej rozdzielczości ≤ 160 eV i stabilności,  

z chłodzeniem Peltiera, 
- ręczna regulacja odległości pomiarowej w zakresie co najmniej 0-20 mm  

z automatyczną kompensacją zmiany odległości w przypadku wiązki skierowanej od 
dołu,   

- strefa pomiarowa zaznaczona na podglądzie z kamery jest rzeczywistą strefą 
pomiarową. 

 
2. Komputer, oprogramowanie  

    
Oferowany komputer może być jednostką stacjonarną wraz z klawiaturą i monitorem  
lub laptopem. 
   
   -     procesor min. 2,5 GHz, 
   -     RAM min. 4 GB, 

- dysk twardy min.500 GB, 
- CD ROM; karta grafiki, 
- system video, 
- monitor LCD min. 17”, 
- system operacyjny zapewniający prawidłowe działanie oprogramowania, 
- polska wersja oprogramowania do analizy jakościowej i ilościowej wyrobów 

jubilerskich oraz stopów z metali szlachetnych tj. złota, srebra, platyny i palladu, 



 

 

- gotowy program pomiarowy dla pomiaru składu stopów jubilerskich (co najmniej 20 
pierwiastków w tym: Au, Ag ,Pt, Pd, Cu, Zn, Sn, Pb, Fe, Cr, Ni, Mo, Co, Rh, Ru, Ir, 
Cd), 

- urządzenie podtrzymujące i stabilizujące napięcie zasilania UPS o mocy co najmniej      
750 W, czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu minimum 4 min. 

 
 

3. Inne wymagania 
 

- możliwość tworzenia własnych aplikacji pomiarowych oraz rozbudowy fabrycznych 
przy użyciu własnych wzorców, 

- kalibracja fabryczna dla co najmniej 2 kolimatorów o wielkościach w zakresie  
Ø 0,15 mm-1mm dla stopów złotniczych, wykonana na co najmniej dziesięciu 
wzorcach, 

- możliwość badania składu stopu pod powłoką z jednoczesnym podaniem grubości 
powłoki, 

- możliwość pomiaru próbek o masie większej niż 4 kg, 
- możliwość archiwizacji i wydruku wyników analiz. 
 

 
4. Wymaga się dostarczenia wraz ze spektrometrem: 

 
- instrukcji obsługi w języku polskim, 
- certyfikowanych materiałów odniesienia: 
 dla złota 14 kt (Au 0,585)- stop  AuAgCu lub  AuAgPd, lub AuAgCuZn, 
 dla złota 18 kt (Au 0,750) – stop AuAgCu lub  AuAgPd lub AuAgCuZn 
 dla srebra Ag 0,925-  stop AgCu 

 
5. Dostawca powinien zapewnić: 

 
 - uruchomienie spektrometru w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu  
   w zakresie przygotowania aplikacji, obsługi, prowadzenia kalibracji oraz  
              niezbędnych   operacji konserwacyjnych, 

 - kompleksowy serwis na terenie Polski oraz dostawę części zamiennych przez okres 
   minimum 10 lat od uruchomienia spektrometru. 

 
6. Wymaga się dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 

 
- certyfikat dopuszczający urządzenie do użytkowania ( dla urządzeń  z emisją 

promieniowania jonizującego), 
- warunki stabilności pracy spektrometru, 
- wykaz z okresu 5-ciu lat użytkowanych w europejskim probiernictwie spektrometrów 

 
 
 

Wykonawca zapewni uruchomienie spektrometru w siedzibie zamawiającego  
(w WZ Częstochowa przy al. NMP 35a  )  oraz przeszkolenie personelu w zakresie, obsługi  
i wymaganego serwisowania.  

 
 



 

 

Warunki gwarancji 
 Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone   urządzenia na okres minimum 24 

miesiące. 
 W okresie gwarancji Wykonawca zapewni kompleksowy serwis na terenie Polski oraz 

dostawę części zamiennych na nowe o odpowiednich, co najmniej takich samych 
parametrach. 

 Czas usuwania stwierdzonych wad i nieprawidłowości w działaniu urządzenia   nie 
będzie przekraczał terminu 14 dni od dnia zgłoszenia usterki. 

 W razie stwierdzenia konieczności wymiany części lub całego urządzenia na wolny od 
wad w okresie gwarancyjnym termin wymiany będzie uzgadniany między 
Zamawiającym a Wykonawcą, z tym, że maksymalny czas wymiany nie przekroczy     
1 miesiąca. 

 W okresie gwarancji, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udzieli bezpłatnych 
konsultacji technicznych. 

 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć serwis pogwarancyjny oraz dostawę części 
zamiennych przez minimum 10 lat od daty uruchomienia urządzeń dostarczonych w 
ramach niniejszego zamówienia. 

 
Oferty niespełniające tych warunków zostaną odrzucone jako nie spełniające 
wymagań SIWZ. 

  



 

 

Nr sprawy: 1/2020    
  

 Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

ZAMÓWIENIE DLA OKRĘGOWEGO URZĘDU PROBIERCZEGO W KRAKOWIE 
 

FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY 

             pieczęć Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy:…………….................................................. 
Adres………………… 
Tel……………………. 
Faks………………… 
e-mail………………….. 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę 1 szt. spektrometru 
fluorescencji rentgenowskiej do nieniszczącej analizy ilościowo-jakościowej wyrobów ze 
stopów metali szlachetnych      prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej 
SIWZ), akceptuję ją i zobowiązuję się do jej stosowania  
i przestrzegania warunków w niej określonych. 
 
1. Oferuję dostawę, instalację i uruchomienie 1 szt. spektrometru fluorescencji 

rentgenowskiej do nieniszczącej analizy ilościowo-jakościowej wyrobów ze stopów 
metali szlachetnych dla Okręgowego Urzędu Probierczego    
w Krakowie  , Wydział Zamiejscowy w Częstochowie przy al. NMP 35a.   
Urządzenie posiada: ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
(podać opis urządzenia, w tym szczegółowy opis parametrów technicznych, zgodnie  
z wymaganiami części 1 załącznika nr 1 do SIWZ) 

2. Cena całkowita zamówienia, obejmująca wszystkie koszty jego realizacji, wyniesie: 
cena netto        - ............................. zł, 
podatek VAT  - ............................. zł, 
cena brutto      - ............................. zł, 
słownie złotych: ................................................................................... i ….. /100. 

3. Na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres ........................ 
4. Oferowany termin realizacji zamówienia wyniesie................... dni kalendarzowych, 

liczonych od dnia podpisania umowy …………………….. (nie później niż do dnia 
30.10.2020 r.). 

5. W okresie gwarancyjnym zobowiązuję się do usuwania stwierdzonych wad  
i nieprawidłowości w działaniu spektrometru w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 
usterki. 



 

 

6. W razie stwierdzenia konieczności wymiany części lub urządzenia/spektrometru na 
wolny od wad w okresie gwarancyjnym termin wymiany będzie uzgadniany między 
Zamawiającym a Wykonawcą, z tym, że maksymalny czas naprawy nie przekroczy  
1 miesiąca. W razie potrzeby na życzenie Zamawiającego zobowiązuję się na 
udostępnienie egzemplarza zastępczego. Oświadczam, że serwis gwarancyjny będę 
realizował nieodpłatnie.  

7. Zobowiązuję się świadczyć serwis pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych 
przez minimum 10 lat od daty uruchomienia spektrometrów dostarczonych w ramach 
niniejszego zamówienia. 

8. Wraz z urządzeniem zobowiązuję się dostarczyć instrukcję obsługi urządzenia w języku 
polskim. 

9. Następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (wypełnić o ile 
dotyczy): 

          ……………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………. 
        ……………………………………………………………………………………. 
10. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert.  
11. Akceptuję termin i sposób płatności, tj. przelew bankowy w terminie 21 dni po dostawie 

i otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru). 

12. W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy, której wzór 
stanowi załącznik nr  6 do SIWZ. 

13. Do oferty dołączam następujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 
technicznych wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wymienione  
w części VI SIWZ: 

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

 
 

....………………………………………………………… 
  Data, imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis 
 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

  



 

 

  
Nr sprawy: 1/2020     
 

 Załącznik nr 3 do SIWZ 
  

 
Wykonawca: 
 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
( pełna nazwa/ firma, adres, NIP 
 
reprezentowany przez 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko, stanowisko 
 
 
 Oświadczenie Wykonawcy 
 
 Składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
             Prawo zamówień publicznych 
 
 DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa, 
instalacja i uruchomienie 1 szt. spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do nieniszczącej 
analizy ilościowo-jakościowej wyrobów ze stopów metali szlachetnych  prowadzonego przez 
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie, oświadczam co następuje:  

 
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego    

w ogłoszeniu o zamówieniu  oraz SIWZ. 
2. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu został wprowadzony     

w treści ogłoszenia o zamówieniu i jest identyczny z tym wskazanym w SIWZ. 
  
 
 
 

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

 
                                                               
 

..................................................................  
imienna pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela                         

 Wykonawcy 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nr sprawy: 1/2020     
 

 Załącznik nr 4 do SIWZ 
  

 
Wykonawca: 
 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
( pełna nazwa/ firma, adres, NIP 
 
reprezentowany przez 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko, stanowisko 

 
 
 Oświadczenie Wykonawcy 
 
 Składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
             Prawo zamówień publicznych 
 
 DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
  
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa, 
instalacja i uruchomienie 1 szt. spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do nieniszczącej 
analizy ilościowo-jakościowej wyrobów ze stopów metali szlachetnych  prowadzonego przez 
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie, oświadczam co następuje:  

 
3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1  

pkt 12-22 ustawy Pzp. 
  

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp 

 
       

 
 

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

 
                                                                     

 

..................................................................  
imienna pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela                         

 Wykonawcy 
 
 
 
 



 

 

 
Nr sprawy: 1/2020    
     

 Załącznik nr 5 do SIWZ 
  
   
Wykonawca: 
 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
( pełna nazwa/ firma, adres, NIP 
 
reprezentowany przez 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko, stanowisko 

 
 
 Oświadczenie Wykonawcy 
 
 Składane na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
             Prawo zamówień publicznych 
 
  DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA- art.24 ust.1 pkt 23 
 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa, 
instalacja i uruchomienie 1 szt. spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do nieniszczącej 
analizy ilościowo-jakościowej wyrobów ze stopów metali szlachetnych  prowadzonego przez 
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie, oświadczam co następuje:  

 
1. Nie  należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24ust.1 pkt 

23ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015r., poz.184 z późn. zm.) 

  
 

 
 
 
 

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

 
                                                               
 

..................................................................  
imienna pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela                         

 Wykonawcy 
 
 
 
 



 

 

Nr sprawy1/2020     
     
   Załącznik nr 6 do SIWZ  
     
     

 
WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ DLA OKRĘGOWEGO URZĘDU 

PROBIERCZEGO W KRAKOWIE 
 
 

UMOWA Nr ………/ 2020 
 
 

 Zawarta w dniu  .......................2020 roku, w Krakowie  pomiędzy: 
  
Skarbem Państwa - Okręgowym Urzędem Probierczym w Krakowie, 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora OUP w Krakowie - mgr inż.  Aleksandrę Górkiewicz Malinę 
zwanym dalej „Zamawiającym" 
  
a: 
................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
(nazwa lub firma Wykonawcy, siedziba, adres, dane rejestrowe, NIP, Regon), 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ……………………………….. 

 
 
 Niniejszą umowę zawarto na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
 Prawo zamówień publicznych, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie  zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę   
1 szt. spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do nieniszczącej analizy stopów metali 
szlachetnych dla Okręgowego Urzędu Probierczego  w Krakowie. 

 
§ 1. 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie 1 szt. nowego 

spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do nieniszczącej analizy stopów metali 
szlachetnych, zwanego dalej „urządzeniem” lub „spektrometrem”, dla Okręgowego 
Urzędu Probierczego w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w części          
1 załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 
ofercie Wykonawcy z dnia………….., stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2a do 
niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony spektrometr będzie nowy, kompletny, będzie 
posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, a jego parametry będą zgodne z ofertą 
Wykonawcy oraz będą spełniać wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 

 
 
 
 
 



 

 

§ 2.  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć spektrometr bezpośrednio do Okręgowego 
Urzędu Probierczego w Krakowie - Wydział  Zamiejscowy w Częstochowie Al. NMP 
35a.   

2. Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę wyniesie ................... dni 
kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy (nie później niż do dnia 30.10.  
2020 r.).  

3. O planowanym terminie dostawy urządzeń Wykonawca powiadomi pisemnie 
Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem, lecz nie później niż 7 dni przed dniem 
dostawy. 

4. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku 
polskim. 

5. Po całkowitym zainstalowaniu urządzeń odbędzie się demonstracja pracy urządzeń 
przez przedstawiciela Wykonawcy oraz zostaną  spisane końcowe protokóły odbioru 
urządzeń. 

6. Strony ustalają, że z czynności odbiorów urządzeń spisane będą protokoły zawierające 
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach. 

 
§ 3. 

 
1. Strony ustalają, że za zrealizowanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie          

w wysokości: 
cena netto        - ............................. zł, 
podatek VAT  - ............................. zł, 
cena brutto      - ............................. zł, 
słownie złotych: ................................................................................... i ….. /100. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane                
z realizacją umowy, w tym m.in. koszt towaru, opłaty celne, transport, ubezpieczenie do 
miejsca dostawy, montaż, instalację i przeszkolenie personelu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie uregulowane przelewem bankowym 
na konto Wykonawcy nr ……………..........................................., w terminie 21 dni po 
dostawie urządzenia i otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokoły odbioru). 

4. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego. 
 

§ 4. 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia na okres ...……. miesięcy, co zostanie 
również potwierdzone na dołączonych kartach gwarancyjnych. Okres gwarancji liczony 
będzie od daty protokolarnego odbioru, bez zastrzeżeń przedmiotów zamówienia. 

2. Wszystkie części urządzeń, które ulegną uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym będą 
naprawione lub wymienione na koszt Wykonawcy, z wyjątkiem uszkodzeń, które 
powstały w wyniku niewłaściwej obsługi dokonywanej przez Zamawiającego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe 
urządzeń. 



 

 

4. Usługi serwisowe będą realizowane przez ..................................................., posiadającą 
uprawnienia na wykonanie wyżej wymienionych usług w miejscu zainstalowania 
spektrometru.1 

5. Czas na podjęcie reakcji serwisowej nie przekroczy 48 godzin od chwili zgłoszenia 
usterki, natomiast stwierdzone wady i nieprawidłowości będą usuwane w terminie 14 
dni od dnia zgłoszenia usterki. 

6. W razie stwierdzenia konieczności wymiany części lub całego spektrometru na wolny 
od wad w okresie gwarancyjnym, termin wymiany będzie uzgadniany między 
Zamawiającym a Wykonawcą, z tym, że maksymalny czas wymiany nie przekroczy 30 
dni. 

7. W okresie gwarancji, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udzieli mu bezpłatnych 
konsultacji technicznych. Wszystkie koszty związane z transportem, montażem               
i instalacją reklamowanych części lub całego urządzenia pokrywa Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w okresie gwarancyjnym, na czas 
naprawy, spektrometru zastępczego, o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż 
spektrometr zastępowany. 

 
§ 5. 

 
Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny urządzenia oraz dostawę części 
zamiennych przez minimum 10 lat od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 

 
§ 6 

 
 W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przeszkoli  

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, przygotowywania aplikacji               i 
wymaganego serwisowania spektrometru. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wydziału  

Zamiejscowego w Częstochowie Al. NMP 35a, po zainstalowaniu urządzenia. 
 

§ 7. 
 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, 
gdy Wykonawca nie wykona zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2,                
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W razie zaistnienia 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. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
należnego wyłącznie tytułu wykonanej części umowy. 

 
 

§ 8. 
 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

                                                 
1 W przypadku, gdy usługi serwisowe będzie świadczyć Wykonawca zapisu tego nie zamieszcza się, a pozostałe 
ustępy oznacza się kolejno. 



 

 

2. W razie zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
zapłacić karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 
1 za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku zwłoki w naprawie wad i usterek w okresie gwarancji, Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

4. W razie zwłoki w wymianie części lub całego urządzenia na nowe Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

5. W przypadku odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

 
 

W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary 
umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 z wynagrodzenia brutto określonym w § 3 ust.1. 
 

§ 9. 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej          
i mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron, w sytuacjach dopuszczonych przepisami 
prawa. 
 

§ 10. 
 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozstrzygnięte 
przez strony na drodze polubownej, będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

 § 11. 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy        
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 § 12. 
 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 

      Zamawiający                      Wykonawca 
 

 
 
 
 



 

 

 
Nr sprawy: 1/2020     
 

 Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

Wykonawca: 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
( pełna nazwa/ firma,adres, NIP/PESEL 
 
reprezentowany przez 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko, stanowisko 
 Formularz parametrów technicznych 
  
L.P Parametr Parametr 

wymagany
Parametr        
oferowany 

1 w pełni obudowana komora pomiarowa z 
blokadą uniemożliwiającą wykonanie 
pomiaru bez jej zamknięcia 

 
TAK 

 

2.   
wymiary wewnętrzne komory 
pomiarowej nie mniejsze niż: wysokość 
170 mm, szerokość  300 mm, głębokość 
300 mm 

 
 
TAK 

 

3. zestaw automatycznie przełączanych 
kolimatorów min. 4 szt. 

TAK  

4.   
kolimator najmniejszy o średnicy między 
0,15 mm a 0,3 mm 

 
TAK 

 

5. kolimator największy o średnicy między 
1,5 mm a 3 mm 

TAK  

6. napięcie lampy rentgenowskiej zmienne 
w zakresie 10-50 kV w zależności od 
zadania pomiarowego 

 
TAK 

 

7. lampa rentgenowska z anodą Mo lub W TAK  
8. moc maksymalna lampy minimum 40 W TAK  
9. detektor półprzewodnikowy o wysokiej 

rozdzielczości ≤ 160 eV i stabilności,  
z chłodzeniem Peltiera 

 
TAK 

 

10. ręczna regulacja odległości pomiarowej w 
zakresie co najmniej 0-20 mm  
z automatyczną kompensacją zmiany 
odległości w przypadku wiązki 
skierowanej od dołu 

 
 
 
TAK 

 

11. strefa pomiarowa zaznaczona na 
podglądzie z kamery jest rzeczywistą 
strefą pomiarową

 
TAK 

 

 
………………………… dnia ………………r.                      ..................................................................                        
(miejscowość)                                                        imienna pieczęć i podpis upoważnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy   
  
 



 

 

Nr sprawy: 1/2020     
 

 Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

Wykonawca: 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
( pełna nazwa/ firma,adres, NIP/PESEL 
 
reprezentowany przez 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko, stanowisko 
                   
 Wykaz  wykonanych dostaw 
 
 
 
Lp. 

 
Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 
Przedmiot 
zamówienia 

 
Wartość brutto 

Termin 
wykonania 
zamówienia  
( dzień, miesiąc, 
rok) 

     
     
     
     
 
 
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie. 
2. Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia ( przez co rozumie się , że musi 
wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem. 
3. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy zamówienia te zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie. Dokumenty musza być wystawione przez 
zamawiającego/odbiorcę zamówienia. 
4. Do wykazu załączono ............................egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że 
zamówienia te zostały wykonane należycie.   
 
 
 
 
 
 
………………………… dnia ………………r.                      ..................................................................                        
(miejscowość)                                                        imienna pieczęć i podpis upoważnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy   
  

 


