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Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaprasza do udziału w  postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego 
Straży Granicznej Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego zrealizuje zamówienie w 
sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze 
wydane na jej podstawie. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 380 ze zm.).  

3. Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy). 
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 
ul.17-go Stycznia 23, 02-148 Warszawa,  REGON: 015783045   NIP: 522-273-59-86 
 
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie 
internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl 
 
III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży 
Granicznej wykonanej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia określony został we 
Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem CPV 38000000-5, 38500000-0. 
 
Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia. 
 
Część I – Urządzenie do badania  autentyczności dokumentów 
 
Część II - Chromatograf gazowy  
 
Część III – O świetlacz daktyloskopijny  
 
Część IV - Komora cjanoakrylowa 
 
Część V - Komora klimatyczna do DFO i nihydryny  
 
Część VI - Stanowisko do pracy z proszkami daktyloskopijnymi 
. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Okres gwarancji  wynosi  minimum 1 rok od dnia instalacji. 
 
Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do 
wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm 
podwykonawców (art. 36 b ust. 1 ustawy). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji wówczas 
Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców. W przypadku 
powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
działania podwykonawcy jak za własne.  
 
Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach do niej użyto do opisania zamówienia 
oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, a także norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych, przez które należy 
rozumieć produkty i rozwiązania o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym 
zakresie, co produkt opisany w opisie przedmiotu zamówienia. W takim wypadku do oferty należy załączyć 
dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
 

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 23.12.2016r. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
 

1. Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust1 pkt 12-23. 
   
VI A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 4 UST. 5 USTAWY PZP. 
 

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 
1. 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) 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); 

2. 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; 

3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z: 

a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP 
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
4. 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. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 
6. 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 
7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 
decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 
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8. 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, 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. 
 
VII. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.: 
 

1. Do oferty każdy Wykonawca dostarczy wypełnione i podpisane oświadczenie w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (o treści zgodnej z wzorem określonym  w załączniku nr 3 do 
niniejszej SIWZ). 

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w 
rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia. 

 
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 
VII. 1 niniejszej SIWZ. 

 
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp wymagane są następujące dokumenty: 

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

− Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby, mającej  miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 2.4), Wykonawca składa dokument z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 14 i 21 ustawy Pzp -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  
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− Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1) - 4.2) - składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

 
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3) – składa informacje z odpowiedniego rejestru 

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – 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 w pkt A i B 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 przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych rodzajów 
dokumentów, o których mowa w pkt A i B. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu 

 
5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
 

6. Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 3 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a. Oświadczenie należy przekazać faksem lub e-mailem.   

 
7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
8. Inne dokumenty wymagane od Wykonawców: 

 
1. Wykonawca dołączy do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia. 
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Forma składanych dokumentów: 
1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 
(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1. Ofertę należy złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Wykonawcy przedstawią ofertę w oryginale zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
3. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - musi być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy) na 
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) 
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy (ów).  
5. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w formie np. 
konsorcjum) pod warunkiem, że ich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
- Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. 
„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika, 
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenie Wykonawcy, poświadczenie kserokopii dokumentów z zgodność 
z oryginałem) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny 
z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów). 
7. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi 
numerami. 
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną 
dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów 
naruszenia (np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć 
wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.) 
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub 
podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia 
ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w 
sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 
93 ust. 4 ustawy. 
 
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
I PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń ORAZ DOKUMENTÓW: 
 

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
w sprawach procedury przetargowej:  
- Magdalena Wiercioch - Sekcja Zamówień Publicznych NwOSG (tel. 22-500-31-94); 
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
- Tomasz Kunda – Laboratorium Kryminalistyczne SG  (tel. 22-500-44 -42); 
- Grzegorz Filipiak – Laboratorium Kryminalistyczne SG  (tel. 22-500-44 -41); 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę 
pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: Sekcja Zamówień Publicznych Pion Głównego Księgowego NwOSG, 02-148 
Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 
winny być kierowane na adres: zamówienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl, a faksem na nr 22-500-37-
22. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem, nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt. 3. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej. 

 
 
X. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY: 
 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta 
(patrz rozdział XIII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta (patrz 
rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”. 
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Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 
UWAGA: Do składanego powiadomienia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby 
podpisującej go do występowania w imieniu Wykonawcy.  

 
XI.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM:  
 
1. Przystępując do przetargu, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na poszczególne części w wysokości:   
Część I – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 
Część II – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 
Część III – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 
Część IV – 1 000,00 zł (słownie:  jeden tysiąc złotych) 
Część V – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
Część VI - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 
 zaznaczając cel wpłaty. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 
1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy 
Zamawiającego (dokument potwierdzający dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć 
do oferty): 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 

08 1010 1010 0075 7513 9120 0000 
z dopiskiem „sprzęt dla Laboratorium” 

4. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie 
decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Sekcji Zamówień 
Publicznych Pionu Głównego Księgowego NwOSG w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23, budynek nr 17, 
pok. nr 2 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-14.00).  

6. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis 
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy (tzw. gwarancja 
bezwarunkowa, gwarancja na pierwsze żądanie). 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona  
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 

8. Zwrot lub zatrzymanie wadium zostaną dokonane zgodnie z zapisami zawartymi w art. 46 ustawy. 
9. Wykonawcy, który wniósł wadium, a nie złożył oferty, Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na jego 

pisemny wniosek. 
 
XII. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 
 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T: 
 

Miejsce i termin składania ofert: 
1. Ofertę wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert.  

2. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego 
wzoru: 
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Przetarg nr 8/FI/ZM/16 
Oferta na dostawę sprzętu dla Laboratorium  

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 
4. Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2016 r. do godz. 10.00 w Biurze Przepustek NwOSG w Warszawie przy 

ul. 17-go Stycznia 23, budynek nr 1(w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku). 
5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji 

i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 
7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
 
Miejsce i tryb otwarcia ofert:  
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego, tj. w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23 (budynek nr 2, pok. 9) w dniu 18.10.2016 r. o godz. 
10.30.  
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nadwislanski.strazgraniczna.pl 
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. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ IN FORMACJA O WALUCIE, 
W JAKIEJ B ĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą: 
 
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); 
2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z dostawa 

przedmiotu zamówienia, a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej 
również opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji. 

3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

XV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSO BU OCENY OFERT: 
 
1.  Oceniane kryteria i ich znaczenie w ocenie: 
 
Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny 

1 Cena 60 % Minimalizacja 

2 Gwarancja 20% Maksymalizacja 

3 Termin dostawy 20% Minimalizacja 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty będą oceniane 
w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny przedstawionej przez Wykonawców w postępowaniu. Oferta, która 
otrzyma największą ilość punktów za ww. kryterium spośród złożonych ofert zostanie wybrana za ofertę 
najkorzystniejszą dla Zamawiającego. 
Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, który nie spełni warunków, określonych przez 
Zamawiającego w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, spowoduje, że oferta tego Wykonawcy 
zostanie odrzucona przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy. 
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2. Szczegółowe zasady oceny ofert:  
Punkty za ww. kryteria zostaną obliczone według poniższych zasad: 
 

a) Kryterium cena (Pc) 
 

                  Pc = (Cena oferty najniższej / Cena oferty ocenianej) * 60 * Ranga kryterium (60%) 
 

2. Kryterium gwarancja (Pg) 
 

Punkty zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 
do SIWZ) okresu gwarancji. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał okres gwarancji w pełnych latach. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie poddany będzie okres gwarancji powyżej wymaganego – minimum  
(1 rok), tj.:  
- gwarancja 1 rok – 0 pkt.    
- gwarancja 2 lata – 10 pkt.    
- gwarancja 3 lat i więcej – 20 pkt.    

 
3. Kryterium termin wykonania zamówienia (Pt) 

 
Punkty zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 
do SIWZ) terminu wykonania zamówienia. 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia do 13.12.2016 r. otrzyma 20 punktów. 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia do 23.12.2016 r.  otrzyma 0 punktów. 

 Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin pośredni (pomiędzy wymaganym minimalnym 13.12.2016 r. a 
maksymalnym 23.12.2016 r.) otrzyma proporcjonalnie po dwa punkty za każdy dzień w powyższym przedziale np. 
za termin 15.12.2016 r. otrzyma 16 pkt., za 19.12.2016 r. otrzyma 8 pkt., za 22.12.2016 r. otrzyma 2 pkt. 
 
Ocena końcowa oferty: 
Suma punktów za wszystkie kryteria tj. P = Pc + Pg+Pt 
 

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia. 
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie 
określonym przez Zamawiającego; 

- Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy.  
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale 
kryteria wyboru. 

- umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta niezwłocznie po 
zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ustawy). Umowa zostanie podpisana 
wyłącznie na warunkach określonych w załączniku do SIWZ nr 4, stanowiącym projekt umowy. 

 

XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA PUBLICZNEGO: 
 

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu 
zawarcia umowy. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy. 
4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalności 
w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność 
kapitału zakładowego spółki, wówczas Wykonawca ten na żądanie Zamawiającego przedłoży dokument 
wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 
1030 z późn. zm.).  
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5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których 
oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa 
w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto 
Zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
 
 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTA NĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy 
(załącznik nr 4). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania 
Wykonawcy, wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty. 
 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w terminie określonym w art. 182 ustawy. 
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 
 
 
 
Załączniki 4 na … str. 
Załącznik nr 1 -Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
Załącznik nr 2  -Formularz ofertowy  
Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument  Zamówienia 
Załącznik 3a -Oświadczenie o grupie kapitałowej 
Załącznik nr 4 -Projekt umowy  
 
 



 
 

Załącznik nr 1 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
CZĘŚC I - URZĄDZENIA DO BADANIA AUTENTYCZNO ŚCI DOKUMENTÓW 

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowe wyprodukowane począwszy od 2016 r. urządzenie 
stacjonarne o zwartej konstrukcji dające możliwość przeprowadzenia gruntownej analizy autentyczności 
dokumentów i ujawnienia oraz zarejestrowania ewentualnej ingerencji dokonanej w dokumentach, 
umożliwiające transfer obrazu w czasie rzeczywistym do urządzenia rejestrującego, wyposażone w: 
- kamerę cyfrową o rozdzielczości min. 5 mln pikseli dla transmisji obrazu „na żywo”,  
- zmotoryzowany zoom obiektywu min. x22 dający powiększenie optyczne 180x (+-5x) na ekranie monitora  
32”UHD, 
- ciągła zmiana powiększenia, 
- zmotoryzowany stół  w osi XY  
-funkcja tworzenia obrazu o rozszerzonej głębi ostrości. 
- zoom cyfrowy do 1440 x, 
- pole widzenia do 263x212 mm pozwalające na przechwytywanie obrazu dokumentu do A4 z pojedynczych 
kadrów 
- automatycznie ustawianą przysłonę z możliwością ustawiania manualnego, 
- automatyczna ekspozycję z możliwością ustawienia manualnego, 
- automatycznie ustawianą ostrość z możliwością ustawiania manualnego za pomocą myszki, 
- zestaw filtrów na kamerze z zakresu od 360nm do 1000 nm  
- źródło światła białego, widzialnego rozproszonego i punktowego zapewniające obserwację zabezpieczeń w 
dokumentach w świetle przechodzącym (zarówno punktowym jak i rozproszonym) ukośnym (bocznym ze 
zmiennym kątem – możliwość wyboru świecenia z lewej strony  lub  prawej oraz funkcją miksowania 
obrazu z poziomu oprogramowania) oraz światłem odbitym z możliwością wyboru źródła oświetlenia 
rozporoszonego i IR. 
- źródło światła punktowego (do luminescencji IR): 
- wysokiej intensywności halogen – 1 x 250W z wysokim i niskim pasmem filtrów zamontowanych na 2 
niezależnych wielopozycyjnych kołach z filtrami o następujących parametrach: 

• dolnoprzepustowe filtry: 430, 465, 485, 535, 570, 590, 610, 640, 675, 720, 730, 800 nm, 
• górnoprzepustowe filtry: 380, 400, 445, 485, 515, 545, 585, 605, 645, 880, 720, 745 nm, 
• w sumie umożliwiające uzyskanie 80 różnych wzbudzeń, 

- system soczewek do rozszerzania lub skupiania światła punktowego. 
- źródło promieniowania nadfioletowego wbudowanego w urządzenie: 

• promieniowanie odbite 254 nm, 312 nm, 365 nm o wysokiej intensywności, 
• promieniowanie przechodzące – 365 nm o wysokiej intensywności 
• połączony system bezpieczeństwa z używanym światłem 312 nm i  254 nm, po włączeniu 

światła otwarcie paneli bezpieczeństwa powoduje wyłączenie oświetlenia, 
• pulsacyjne źródło światła UV 365 nm do obserwacji zabezpieczeń w postaci farb 

fosforyzujących 

Źródła światła specjalistyczne: 
- oświetlenie koaksjalne do kontroli zabezpieczeń foli wewnątrzodbiciowej, 
- 750 – 1100 nm wzbudzenie szerokopasmowe do kontroli anti-Stokesowskich tuszy fluorescencyjnych, 
- 100 W pasmo przepuszczalne przefiltrowane punktowo dla absorpcji, używające wewnętrznego filtra 
ciągłego 400 – 1000 nm regulowanego o kroku 0,4 nm, 
- oświetlenie pionowe i poziome do skanowania zabezpieczeń DOVD/hologram, 
-obrazowanie hiperspektralne 
- wysuwalna płyta zapewniająca łatwy dostęp i wymianę lamp, 
- spektrometr pozwalający na szybki pomiar: pochłaniania, odbicia, transmisji i fluorescencji widma w 
zakresie 400 – 1000 nm z rozdzielczością 3 nm, minimalny rozmiar próbki do 62 mikronów średnicy. 
Kalibracja pozwalająca na normalizację spektrum. 
- system fluorescencyjnego skanowania 
- wszystkie funkcje sterowane z poziomu oprogramowania za pomocą klawiatury i myszy (niedopuszczalna 
kontrola  spoza oprogramowania za wyjątkiem włącznika – dzięki czemu obsługa urządzenia odbywa się 
dopiero po zalogowaniu na wybrane konto do systemu), 



 
 

- automatyczne wyszukiwanie wysokiej intensywności luminescencji punktowej i kombinacji filtrów na 
kamerze aby wyświetlić najwyższy kontrast pomiędzy IR fluorescencyjnym,  
- “powrót” klawisz do kroków „w tył” do poprzednio wykonywanych prac, 
- pomiary (skalibrowane) dla: odległości, kąta i powierzchni, skalibrowana siatka pomiarowa, 
- przystawka umożliwiająca kalibrację i sprawdzenie spektrofotometru z certyfikatem potwierdzającym 
spójność pomiarową,  
- funkcja poprawy zdjęcia zawierająca: kontrast, HSI, RGB, filtry, wyrównanie, wyostrzenie, 
- porównanie obrazu żywego z zapisanym na dysku wzorcem: stronami, migotanie, zdjęcie referencyjne 
powinno być pozycjonowane/obracane za pomocą myszki, 
- szybka automatyczna analiza cech badanych, 
- system zdjęć video obrazu DOVD, 
- zapis zeskanowanego dokumentu w formacie jpg, tiff, raw, bmp., na dysk twardy komputera 
- zsynchronizowany playback video do oglądania obrazu żywego, 
- system detekcji zużycia lamp, 
- zapasowe części – pakiet wymiennych źródeł światła oraz bezpieczniki. 
- urządzenie musi być wyposażone w czytnik(i) dokumentów pozwalający(e) na odczyt strefy MRZ/OCR, 
kody 1D i 2D oraz RFID paszportów biometrycznych (wbudowany w urządzeniu lub dołączany) wraz ze 
stosowanym oprogramowaniem, 
- czytnik zabezpieczeń magnetycznych (farb) stosownych w dokumentach zabezpieczonych 
-indywidualne logowanie do obsługi urządzenia, 
-wizualizacja niewidocznych danych personalnych IPI/ICI oraz Letterscreen 
-możliwość weryfikacji zabezpieczeń wykorzystujących efekt polaryzacji 
-oprogramowanie pozwalające przyłączenie dodatkowych źródeł optycznych (kamer cyfrowych). 
- pokrowiec z materiału antystatycznego do zabezpieczenia urządzenia w czasie kiedy nie będzie 
użytkowane. 
-urządzenie musi charakteryzować się estetycznym wyglądem, obudowa winna być wykonana z materiału 
skutecznie zabezpieczającego optykę i elektronikę przed uszkodzeniem i uderzeniem innym przedmiotem, 
-zabezpieczenie rąk i oczu przed działaniem promieniowania UV312 i 254nm 
-możliwość obserwacji dokumentu we wszystkich możliwych opcjach badania poprzez wizjer wyposażony 
w filtr absorbujący promieniowanie zewnętrzne oraz pokrywę.  
-możliwość tworzenia spersonalizowanej bazy danych o dokumentach 
-urządzenie nie cięższe niż 50 kg 



 
 

Konfiguracja komputera: 
- procesor: Intel Core i 7 
- pamięć: 16GB DDR3 (2 X 8GB), 
- dysk twardy:(SATA) 1TB, 
- dysk optyczny: (SATA) 16 x DVD+/- RW Dual Layer Drive, 
- grafika: 2 GB, 
- interfejs sieciowy: zintegrowany Gigabit(10/100/1000) RJ45, 
- USB: 8 x USB 2.0, USB 3.0, 
- HDMI, 
- wbudowany czytnik kart pamięci SD. 
- klawiatura standardowa, 
- mysz optyczna USB, 
- port Firewire, 
- płyty: CDR X10, DVDR X10, 
- monitor w technologii LED 4K z panoramicznym ekranem o przekątnej min 32” UltraHD 

(rozdzielczość 3840x2160pixeli) 
- skaner płaski typu EPSON V800 Perfection Photo lub równowazny. 

 
Oprogramowanie:  

• system operacyjny Windows 8.1 lub równoważny, tj. umożliwiający integralną pracę i zarządzanie 
w posiadanym przez Zamawiającego środowisku aplikacyjnym oraz wsparcie dla usługi zdalnego 
dostępu i systemu aktualizacji, 

• oprogramowanie biurowe MS Office 2010 lub równoważny (w polskiej wersji językowej) - 
zintegrowany pakiet biurowy, wyposażony w edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do 
tworzenia prezentacji multimedialnych. 

• Program do obróbki graficznej Adobe PhotoShop aktualnie wydawany lub równoważny. 
 

 
Drukarka laserowa kolorowa A4 - szt1.  
- prędkość drukowania, tryb kolorowy A4 min.:10str./min, 
- maksymalny rozmiar oryginału A4,  
- gramatura papieru: od 60 do 220g/m2,  
- rozdzielczość drukowania min 1200x1200 dpi,  
- automatyczny druk dwustronny, 
- możliwość pracy w sieci,  
- podajnik papieru: kaseta na min 250 kartek A4 i podajnik ręczy na min 50 kartek, 
- zainstalowane polskie menu użytkownika,  
- wydajność tonerów wraz z urządzeniem zapewniające min 2500 wydruków A4, 
- niezależna wymiana bębna i tonera.   

- trzy komplety materiałów eksploatacyjnych (tonery)  
 



 
 

Wymagania: 
1. Powyższe produkty, tj. wszystkie oferowane produkty elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego spełniają wymagania norm CE,  
tj. spełniają wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. 

2. Oferowane produkty są sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz zostały wyprodukowane nie 
później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy (czyli nie starsze niż 6 miesięcy). 

3. Oferowane urządzenia i oprogramowanie zostanie zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji 
producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Oferowane produkty nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
5. Usługi gwarancyjne dotyczące urządzeń i oprogramowania będą świadczone przez serwis 

producenta/serwis autoryzowany przez producenta. 
6. Wsparcie techniczne urządzeń i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot 

posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego. 
7. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie 

rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną 
integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym. 

8. Instrukcja obsługi w języku polskim – w wersji papierowej i elektronicznej. 
9. minimum 1 rok gwarancji od dnia instalacji 
10.  w ramach udzielonej gwarancji bezpłatny serwis na urządzenie. W przypadku naprawy powyżej 14 

dni, serwisant dostarczy urządzenie zamienne o nie gorszych parametrach, spełniających wymogi 
zamawiającego. 

11.  zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty zakupu 
12. w cenie urządzenia dostawa na miejsce (Wydział VI LKSG ZOŚ KGSG, pom. nr 8,  

bud. nr 5, ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie), montaż i przeprowadzenie co najmniej dwudniowego 
szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. 

13. W okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu nastąpi wymiana całego 
urządzenia na nowe.   

 
 
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CZĘŚĆ II - CHROMATOGRAF GAZOWY  
Piec chromatografu: 
• Piec chromatografu umożliwiający jednoczesne zainstalowanie 2 torów analitycznych obejmujących 2 

dozowniki, 2 detektory i 2 kolumny analityczne. 
• Minimalna objętość komory pieca: 13 000 cm3. 
• Zakres temperatury pracy: od 4°C powyżej temp. otoczenia do 450°C, programowana co 1°C 
• Możliwość pracy z programem temperaturowym złożonym z minimum 9 narostów  

i 10 plateau. 
• Maksymalna szybkość grzania co najmniej 140°C/min. 
• Szybkość chłodzenia z 450°C do 50°C nie dłużej niż 2 min.(bez wykorzystywania opcji „cryo ”). 
• Wbudowany wyświetlacz dotykowy umożliwiający szybkie i intuicyjne sterowanie pracą chromatografu 

oraz wyświetlanie parametrów pracy chromatografu i obserwacje uzyskiwanych chromatogramów w 
czasie rzeczywistym. 

• Wbudowany interfejs wyposażony w port sieciowy umożliwiający komunikację chromatografu  
z komputerem i oprogramowaniem poprzez lokalną sieć komputerową.  

• Elektroniczny system programowania i sterowania przepływem gazu nośnego. 
 
Automatyczny podajnik do próbek ciekłych: 

• Wieża podajnika obsługująca obydwa dozowniki bez potrzeby rekonfiguracji urządzenia. 
• Pojemność tacy podajnika: co najmniej 100 fiolek o pojemności  2 ml. 
• Zakres nastrzykiwanych objętości: od 0,1µl do 50,0 µl. 
• Regulowana szybkość nastrzykiwań. 
• Możliwość stosowania strzykawek o pojemności  od 0,5µl do 50 µl. 

Detektor FID: 
• Detektor płomieniowo-jonizacyjny z elektronicznym sterowaniem przepływami gazów. 
• Zakres temp.: od 100°C do 450°C z możliwością programowania co 1°C. 
• Zakres liniowości > 106. 
• Limit detekcji <3 x 10-12 g C/sek dla nonanu (przy S/N = 2:1). 
• Brak potrzeby stosowania gazu dodatkowego tzw. „make-up” 

Dozownik do kolumn kapilarnych: 
• Programowalny dozownik do kolumn kapilarnych o średnicy wewnętrznej od 0,1 do 0,53mm, 

umożliwiający cyfrową nastawę przepływu i ciśnienia gazu nośnego. 
• Możliwość pracy w trybie „split-splitless” oraz „cool-on-column” 
• Zakres temp.: od 50°C do 450°C z możliwością programowania co 1°C. 
• Możliwość nastrzyku dużych objętości próbki (do 150 µl). 
• Możliwość pracy z co najmniej 3-stopniowym programem narostu temperatury.  
• Automatyczna kontrola podziału poprzez sterowanie przepływem lub stosunkiem podziału. 

Wymagania dodatkowe: 
• Możliwość rozbudowy oferowanego zestawu o spektrometr mas o zakresie mas  najmniej od 1 do 

1200AMU  
• Pełna instrukcja obsługi chromatografu i oprogramowania w języku angielskim  

i polskim w formie elektronicznej i papierowej. 
• Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty zakupu. 
• Dostarczenie sprzętu pod wskazany adres, instalacja i uruchomienie w laboratorium użytkownika. 
• Co najmniej dwudniowe szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi sprzętu  

i oprogramowania. 
• Posiadanie przez producenta oferowanego chromatografu certyfikatu ISO 9001. 

Wyposażenie dodatkowe: 
•  Kolumna kapilarna INERTCAP GLS typ 5 30m 0,25 mm 0,25um  
•  Kolumna kapilarna INERTCAP GLS typ FFAP 30m 0,25 mm 0,25um    
•  Generator wodoru  o wydajności  150 ml/min. Czystość 99,999%   
•  Generator czystego powietrza do detektora FID 
 
Specyfikacja techniczna generatora wodoru: 

• minimalna wydajność generatora wodoru: 150 ml/min., 
• wyświetlacz przepływu: diodowy, 3-cyfrowy, 



 
 

• czystość wytwarzanego wodoru: min.99,999 %, 
• ciśnienie wyjściowe: 0,40 MPa, regulowane w zakresie 0,02 – 0,40 MPa, 
• ciśnienie bezpieczeństwa: 0,46 MPa, 
• miernik ciśnienia: umieszczony na przedniej ścianie generatora, 
• zawartość tlenu: poniżej 5 ppm, 
• punkt rosy: -50 °C, 
• fluktuacja ciśnienia wyjściowego: < 0,2 %, 
• moc zużywana: do 90 W, 
• przyłącza: do rurki 1/8 cala, 
• wymiary nie większe niż 435 x 230 x 355 mm, 
• waga nie większa niż15 kg, 
• zasilanie: 230 V, 50 Hz. 
• generator wymaga zasilania czystą wodą o przewodnictwie maks. 1 µS/cm. 
• generator posiada zawór szybkiego zrzutu wodoru do atmosfery. 
• generator posiada separator gaz-ciecz działający pod ciśnieniem wyprodukowanego wodoru, bez 

udziału zaworów elektromagnetycznych 
• generator zawiera regenerowalne filtry osuszające z żelem krzemionkowym, sitami 

molekularnymi 5A i materiałem odtleniającym produkowany wodór. 
Gwarancja min.1rok. 

 Specyfikacja techniczna generatora/kompresora powietrza: 
• bezolejowy o wydajności 65-70l/min , ciśnienie - 5bar 
• napięcie znamionowe/ częstotliwość: 230V/ 50 (60) 
• moc silnika: poniżej 0,55 kW 
• kompresor przeznaczony do pracy przerywanej 
• wyposażony w membranowy osuszacz powietrza 
• wyposażony w system oczyszczania powietrza z węglowodorów  
• stopień suszenia powietrza: punkt rosy -20 °C 
• zbiornik powietrza o pojemności co najmniej 10 litrów. 
• ciśnienie robocze kompresora powinno wynosić 4,5 - 6 bar 
 
- minimum 1rok gwarancji od dnia instalacji 
- w ramach udzielonej gwarancji bezpłatny serwis na urządzenie. W przypadku naprawy powyżej 14 

dni, serwisant dostarczy urządzenie zamienne o nie gorszych parametrach nie gorszych, 
spełniających wymogi zamawiającego. 

-  zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty zakupu 
 - co najmniej dwudniowe szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi sprzętu  
i oprogramowania. 

 
w cenie urządzenia dostawa na miejsce (Wydział VI LKSG ZOŚ KGSG, pom. nr 8,  
bud. nr 5, ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie), montaż i przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 3 
użytkowników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CZĘŚĆ III - LABORATORYJNY O ŚWIETLACZ KRYMINALISTYCZNY  
o następujących parametrach i wyposażeniu: 

 
• Rodzaj źródła światła: palnik/lampa ksenonowa; 
• Moc palnika/lampy: nie mniej niż 500W; 
• Zasilanie: 220/230V; 
• Zakresy emitowanego promieniowania z uwzględnieniem szczytowej dł. fali: 

- światło białe, 
- światło ultrafioletowe 350 nm, 
- światło fioletowe 415 nm, 
- światło niebieskie 450 nm, 470 nm i 490 nm, 
- światło niebieskie/zielone 505 nm, 
- światło zielone 530 nm, 
- światło zielone/pomarańczowe 555 nm, 
- światło pomarańczowe 590 nm, 
- światło pomarańczowe/czerwone 620 nm, 
- światło czerwone 650 nm, 
- IR 

• Wyposażenie eksploatacyjne oświetlacza kryminalistycznego: 

- światłowód VIS, UV, IR nie krótszy niż 2 metry, 
- przewód zasilający nie krótszy niż 2 metry, 
- sterowanie za pomocą przełączników w obudowie urządzenia i w pilocie, 
- regulacja jasności, 
- gogle oględzinowe: UV x 2 szt., żółte x 2 szt., pomarańczowe x 2 szt. i czerwone x 2 szt., 
- filtry oględzinowe: OG 550, GG 475, OG 515, OG 590, 
- system pierścieni umożliwiających mocowanie filtrów oględzinowych na obiektywie, 
- bezpiecznik, 
- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w formie papierowej i elektronicznej, 
- walizka do przenoszenia; 

• Pozostałe wymagania: 
- wymiary nie większe niż 35 cm x 32,5 cm x 15 cm, 
- waga nie większa niż 9,5 kg, 
- wewnętrzny system chłodzenia, 
- wymagane oryginalne katalogi producenta potwierdzające ww. parametry, 
- nie dopuszcza się poświadczenia dystrybutora (sprzedającego) w miejsce katalogów, 
- wymagana obecność ww. sprzętu na oficjalnych stronach internetowych producenta 
- minimum 1rok gwarancji od dnia instalacji, 
-  w ramach udzielonej gwarancji bezpłatny serwis na urządzenie. W przypadku naprawy powyżej 14 

dni, serwisant dostarczy urządzenie zamienne o nie gorszych parametrach, spełniających wymogi 
zamawiającego. 

-   zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty zakupu 
-  co najmniej dwudniowe szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi sprzętu  

i oprogramowania. 
- w cenie urządzenia dostawa na miejsce (Wydział VI LKSG ZOŚ KGSG, pom. nr 8,  

bud. nr 5, ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie), montaż i przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 3 
użytkowników. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CZĘŚĆ IV - KOMORA PRZEZNACZONA DO UJAWNIANIA ŚLADÓW 
DAKTYLOSKOPIJNYCH METOD Ą CYJANOAKRYLOW Ą  

o następujących parametrach i wyposażeniu: 
2) minimum dwa ustawienia temperatury i zmiennej wilgotności, 

3) możliwość wyboru trybu pracy: manualny i automatyczny, 

4) wbudowany system samooczyszczenia z oparów kleju i proszku, 

5) szyby z bezpiecznego szkła, zapewniające widoczność przynajmniej z trzech stron komory, 

6) wymiary zewnętrzne nie większe niż:  

� wysokość 1660 mm,  

� szerokość 850 mm,  

� głębokość 900 mm, 

7) wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż:  

� wysokość 1200 mm,  

� szerokość 790 mm,  

� głębokość 650 mm, 

8) wymiary otworu drzwi nie mniejsze niż:  

� wysokość 1194 mm,  

� szerokość 737 mm,  

9) pojemność robocza wnętrza nie mniejsza niż 0,62 metrów sześciennych, 

10) instalacje umieszczone po wewnętrznej stronie drzwi komory mogą odstawać od 
płaszczyzny drzwi nie więcej niż 13 cm, 

11) zasilanie 230V napięcia przemiennego, 

12) dodatkowy zasilacz 300W, 24V napięcia stałego, 

13) wyświetlanie temperatury podgrzewania kleju lub proszku, wilgotności i stanu cyklu, 

14) wentylator wspomagający jednorodność temperatury i wilgotności, 

15) wilgotność zmienna od 60 do 90% o dokładności nie niższej niż ± 5% RH w zakresie 
temperatury od 15 do 25°C, 

16) temperatura parowania cyjanoakrylanu:  

- 120°C (dla standardowych klejów), 

- 230°C (dla proszku policyjanokrylowego), 

17) czas parowania cyjanoakrylanów w trybie automatycznym, programowalny od 3 do 90 min., 
ustawienie domyślne to 15 min., 

18) czas oczyszczania z oparów nie dłuższy niż 20 min., 

19) filtr w ęglowy wymienny do pochłaniania oparów, 

20) minimum 8 filtrów dostarczonych wraz z komorą, 

21) żywotność filtra min. 100 cykli czyszczenia przy użyciu 6 g porcji cyjanoakrylanu na cykl, 

22) resztkowe stężenie oparów wewnątrz komory (po 20 minutowym oczyszczaniu > 0,3ppm), 

23) minimum 2 zapasowe uszczelki zapewniające szczelność drzwi komory, 

24) lampa UV 254 nm min. 55W do usuwania zanieczyszczeń z DNA, 

25) konstrukcja komory powinna posiadać sztywny szkielet z szyn i belek modułowych, które 
muszą znajdować się w kilku różnych miejscach, aby móc zawiesić lub zamocować badany materiał, 

26) dostęp umożliwiający umieszczanie materiału badawczego i wymianę materiałów eksploatacyjnych bez 



 
 

konieczności wchodzenia do komory, 

27) haki, wanienki z pręta i belki do ustawienia materiału badanego, 

28) zgodność z CE i RoHS, 

29) usługa dostawy, wniesienia, montażu oraz szkolenie. 

Wyposażenie: 

1. 2 butelki po 500 g kleju cyjanoakrylowego o okresie przydatności do użycia: 

1. do 6 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze 5 - 25°C, 

2. do 12 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze 0 - 5°C, 

3. 20 g proszku cyjanoakrylowego z miarką 0,6 g, 

4. 600 szt. szalek z folii metalicznej (średnica podstawy 50 mm), 

5. instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim w formie papierowej i elektronicznej, 

Pozostałe wymagania: 

• wymagane oryginalne katalogi producenta potwierdzające ww. parametry. 
• nie dopuszcza się poświadczenia dystrybutora (sprzedającego) w miejsce katalogów. 
• wymagana obecność ww. sprzętu na oficjalnych stronach internetowych producenta.  
• wymagana rekomendacja wydana przez CAST (Centre for Applied Science and Technology-Home 

Office UK). 
• minimum 1 rok gwarancji od dnia instalacji 

•  w ramach udzielonej gwarancji bezpłatny serwis na urządzenie. W przypadku naprawy powyżej 14 
dni, serwisant dostarczy urządzenie zamienne o nie gorszych parametrach, spełniających wymagania 
zamawiającego. 

•  zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty zakupu 
•  co najmniej dwudniowe szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi sprzętu  

i oprogramowania. 
• w cenie urządzenia dostawa na miejsce (Wydział VI LKSG ZOŚ KGSG, pom. nr 8,  

bud. nr 5, ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie), montaż i przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 3 
użytkowników. 

• czas realizacji nie dłuższy niż 3 miesiące. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CZĘŚĆ V - KOMORA PRZEZNACZONA DO UJAWNIANIA ŚLADÓW DAKTYLOSKOPIJNYCH  
METODĄ DFO i NINHYDRYNOW Ą  

o następujących parametrach i wyposażeniu: 
 

• pojemność min. 120 l, 

• maksymalne  wymiary zewnętrzne: 

- wysokość  1050 mm, 

- szerokość 700 mm,  

- głębokość 600 mm,  

• minimalne wymiary przestrzeni roboczej, 

- wysokość 500 mm, 

- szerokość 480 mm,  

- głębokość 480 mm,  

• maksymalna waga nie więcej niż 100 kg, 

• przestrzeń robocza wykonana ze stali nierdzewnej niemagnetycznej, 

• minimalny zakres temperatury: od +25°C do +110°C, 

• dokładności pomiaru temperatury i wilgotności podczas procesu nie gorsza niż:  

- +/- 1°C i +/- 1% RH w temperaturze poniżej 40°C, 

- +/- 1°C i +/- 3% RH w temperaturze powyżej 60°C, 

- +/- 2°C w temperaturze powyżej 90°C, 

• dokładność regulacji temperatury przestrzenna nie gorsza niż +/- 1°C, 

• zakres wilgotności względnej nie mniejszy niż: od 40% do 80%, 

• dokładność regulacji wilgotności nie gorsza niż +/- 3%, 

• maksymalne tolerancje dla osiągniętych wartości: (z tolerancją dla temperatury ± 3°C; wilgotności ± 5 
%RH), 

• nawilżacz parowy, 

• dotykowy wyświetlacz LCD o rozmiarze min. 94 x 58 mm podający aktualne i nastawione wartości 
temperatury i wilgotności względnej, będący jednocześnie jedynym układem sterującym komorą, 

• fabrycznie zaprogramowane metody badawcze osobno dla DFO, ninhydryny  
i indanadionu, 

• możliwość nastaw własnych procesów, 

• funkcja timera z ostrzeżeniem dźwiękowym i wizualnym z podaniem minimalnego czasu na konkretną 
metodę badawczą, 

• okno w drzwiach komory z dodatkową wewnętrzną szybą ze szkła hartowanego zapobiegającą osiadaniu 
pary wodnej, 

• drzwi z zamkiem mechaniczno-elektromagnetycznym i możliwością awaryjnego mechanicznego 
otwarcia, 

• układ Peltiera w dolnej części komory do wychwytywania skroplin, 

• oświetlenie wnętrza komory żarówką halogenową, 

• minimum 2 poziomy do układania próbek, 

• poziom dodatkowy do zawieszania prętów w górnej części komory, 

• obciążalność półki min. 10 kg, 



 
 

• użyteczna powierzchnia nie mniej niż 0,5 m2, 

• na wyposażeniu min. 2 półki i 10 prętów ze stali nierdzewnej, 

• krzyżowy przepływ powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury  
i wilgotności,  

• niezależny system kontroli temperatury zabezpieczający próbki przed przegrzaniem, 

• czujnik temperatury i wilgotności względnej jako jeden łatwo demontowany zespół, 

• czujnik temperatury i wilgotności umieszczony w przestrzeni roboczej komory, 

• zestaw dwu lamp UV 254 nm o mocy min. 18 W zapobiegający skażeniu bakteriami, 

• wbudowany zbiornik o objętości min. 5 l, 

• zdublowany wyłącznik komory w postaci kluczyka, 

• pompa do zasysania/spuszczania wody z czujnikiem poziomu w zbiorniku, 

• niezależny zbiornik na skropliny, 

• zasilanie 230 V napięcia przemiennego, 

• zgodność z CE, 

• instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim w formie papierowej i elektronicznej, 

• zamiennie lub łącznie: 

- opcja podłączenia do wentylacji zewnętrznej  - uszczelniony otwór w górnej ścianie komory o 
średnicy min. 60 mm do podłączenia wentylacji zewnętrznej, 

- opcja systemu filtrów - system filtrów do każdej z metod (DFO, ninhydryna, indadion) eliminujący 
konieczność podłączenia komory do wentylacji zewnętrznej, wraz z kompletem filtrów do każdej z 
metod (DFO, ninhydryna, indadion) wystarczający na min. 80 cykli 

• opcja wózka na kółkach do łatwego przemieszczania komory, 

• opcja rejestratora procesu na dysku USB. 

Pozostałe wymagania: 

• wymagane oryginalne katalogi producenta potwierdzające ww. parametry. 
• nie dopuszcza się poświadczenia dystrybutora (sprzedającego) w miejsce katalogów. 
• wymagana obecność ww. sprzętu na oficjalnych stronach internetowych producenta.  
• minimum  1 rok gwarancji od dnia instalacji 

• w ramach udzielonej gwarancji bezpłatny serwis na urządzenie. W przypadku naprawy powyżej 14 
dni, serwisant dostarczy urządzenie zamienne o nie gorszych parametrach, spełniających wymogi 
zamawiajacego. 

• zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty zakupu 
•  co najmniej dwudniowe szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi sprzętu  

i oprogramowania. 
• w cenie urządzenia dostawa na miejsce (Wydział VI LKSG ZOŚ KGSG, pom. nr 8,  

bud. nr 5, ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie), montaż i przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 3 
użytkowników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CZĘŚĆ VI - STANOWISKO DEDYKOWANE DO PRACY Z PROSZKAMI 
DAKTYLOSKOPIJNYMI  

o następujących parametrach i wyposażeniu: 
 

30) system filtrów z silnym strumieniem powietrza: 

- filtr drobnego pyłu i kaseta filtrów pochłaniania wstępnego,  

- żywotność kasety co najmniej 200 godzin pracy, 

- czas pracy filtra wstępnego co najmniej 25 godzin pracy, 

31) powierzchnia robocza wykonana z niemagnetycznej stali nierdzewnej z separacją ssania  
i spoza strefy ssania, 

32) brak konieczności podłączania do wentylacji zewnętrznej, 

33) płyty czołowe i boczne muszą być otwierane w celu umieszczenia dużych przedmiotów, 

34) klapy boczne i tylny panel wewnętrzny ze stali nierdzewnej umożliwiający łatwe czyszczenie, 

35) górna część lakierowana, 

36) zintegrowane oświetlenie min. 2 x 18W świetlówki, 

37) wyświetlacz dotykowy min. 94 x 58 mm, 

38) regulacja prędkości wentylatora – co najmniej pięć stopni, 

39) czujnik otwarcia klapy przedniej i bocznych z sygnalizacją świetlną i/lub dźwiękową, 

40) monitorowanie automatycznej pracy wentylatora i oświetlenia, 

41) automatyczne cykle mini czyszczące, 

42) niezależny licznik kasety filtra głównego i filtra wstępnego z podaniem czasu użycia, 

43) maksymalne wymiary: 

� urządzenie zamknięte:  

- wysokość 780 mm, 

-  szerokość 800 mm, 

- głębokość 720 mm, 

� przy przedniej klapie otwartej:  

- wysokość 1320 mm, 

- szerokość 800 mm, 

- głębokość 720 mm, 

� obie klapy przednia i boczne otwarte: 

- wysokość 1320 mm, 

- szerokość 1950 mm, 

- głębokość 720 mm, 

44) waga nie więcej niż 50 kg, 

45) zasilanie 230V napięcia przemiennego, 

46) pobór mocy maks. 120W, 

47) wyposażenie, które musi być dostarczone wraz z urządzeniem: 

- oświetlenie typu „gęsia szyja”, 

- czujnik zanieczyszczeń filtra, 

- oświetlenie UV 365 nm, 



 
 

- podwójny zestaw wszystkich filtrów wymiennych, 

- mocowanie dla materiału badanego w postaci ramki, 

- akcesoria do fotografii w postaci co najmniej 2 elastycznych ramion umożliwiających 
mocowanie aparatu fotograficznego oraz ramienia chwytnego umożliwiającego unieruchomienie 
światłowodu oświetlacza kryminalistycznego, 

- wózek z obrotowymi kołami w osi pionowej, 

- stojak z elektrycznie regulowaną wysokością z pamięcią ustawień, 

Pozostałe wymagania: 

• wymagane oryginalne katalogi producenta potwierdzające ww. parametry. 
• nie dopuszcza się poświadczenia dystrybutora (sprzedającego) w miejsce katalogów. 
• wymagana obecność ww. sprzętu na oficjalnych stronach internetowych producenta.  
• minimum 1 rok gwarancji od dnia instalacji 

• w ramach udzielonej gwarancji bezpłatny serwis na urządzenie. W przypadku naprawy powyżej 14 
dni, serwisant dostarczy urządzenie zamienne o nie gorszych parametrach, spełniających wymogi 
zamawiającego. 

• zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty zakupu 
•  co najmniej dwudniowe szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi sprzętu  

i oprogramowania. 
• w cenie urządzenia dostawa na miejsce (Wydział VI LKSG ZOŚ KGSG, pom. nr 8,  

bud. nr 5, ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie), montaż i przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 3 
użytkowników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr  2 

 

OFERTA 
 

Ja (My), niżej podpisani 

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

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

.................................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

REGON ................................... Nr NIP ..............................................Nr KRS/CEiDG………………… 

nr telefonu ...........................................................Nr faxu /e-mail.............................................................. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy sprzętu specjalistycznego do 
laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej sprawa nr 8/FI/ZM/16 składamy niniejszą ofertę.  
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. 
 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Części Kwota 
brutto 

Słownie kwota brutto Gwarancja 
(min 1 rok) 

Termin 
realizacji 

min13.12.16-
max23.12.16. 

Część I 
urządzenie do autentyczności 

dokumentów 

    

Część II 
chromatograf gazowy 

    

 

Część III 
oświetlacz daktyloskopijny 

    

 

Część IV 
komora cjanoakrylowa 

    

 

Część V 
komora klimatyczna do DFO i 

nihydryny 

    

Część VI 
stanowisko do pracy z 

proszkami daktyloskopijnymi 

    

 
Przyjmujemy zasady płatności zawarte w projekcie umowy.  
 
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
Na potwierdzenie złożenia oferty wnieśliśmy wadium w wysokości ............................... złotych 
(słownie:................................................zł) i jesteśmy świadomi zasad regulujących jego zwrot i utratę. 
 
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 
w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 
 
 
Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 



 
 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1.           .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

 

 

................................, dn. .......................             ...............................................................    
                                  (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

*niepotrzebne skreślić 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Załącznik 3 
 
 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOK UMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie 
wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. 
Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiaj ące jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o 
udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę 
podać inne informacje umożliwiaj ące jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. 
adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do 
utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 
Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  [   ] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: [   ] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli 
dotyczy)5: 

[   ] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
powinien wypełnić wykonawca. 

 

 
 
 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 

2 W przypadku instytucji zamawiaj ących : wstępne ogłoszenie informacyjne  wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu . 
W przypadku podmiotów zamawiaj ących : okresowe ogłoszenie informacyjne  wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu  lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania . 

3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 

4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 



 
 

Część II: Informacje dotycz ące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 
wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem pracy 
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”9 lub czy 
będzie realizował zamówienie w ramach programów 
zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 
kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani 
pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 
posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach 
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak:  
 

                                                 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsi ębiorstwo:  przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej ni ż 10 osób  i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR . 
Małe przedsi ębiorstwo:  przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej ni ż 50 osób  i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR . 
Średnie przedsi ębiorstwa: przedsi ębiorstwa, które nie s ą mikroprzedsi ębiorstwami ani małymi przedsi ębiorstwami  i 
które zatrudniaj ą mniej ni ż 250 osób  i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR  lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR . 

8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 



 
 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i 
podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, 
proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia 
oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną 
w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakuj ące informacje 
w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności 
od przypadku.  
WYŁ ĄCZNIE je żeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 
informacje, które umożliwi ą instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty 
zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 
udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 



 
 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 
Adres pocztowy: [……] 
Telefon: [……] 
Adres e-mail: [……] 
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, 
zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 
Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) 
kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w 
części III , należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących 
bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o 
wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z 
podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz 
informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii 
podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

                                                 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 



 
 

 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

2. korupcja 14; 

3. nadużycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 
przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 
stanowiących wdrożenie podstaw określonych w 
art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek  osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie 
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, 
uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych 
powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub 
w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w 
wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 
on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]   
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), 
którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 21 

                                                 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 

zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 
54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 

15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, 
s. 48). 

16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 

17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. 
L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 
 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął 
środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia22 
(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w 
państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie 
członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została 
w nim bezpośrednio określona, 
długość okresu wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, 
dokonując płatności należnych podatków lub składek 
na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając 
wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki 
lub grzywny? 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje 
na ten temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI
25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być 
zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia 
zawodowego” może obejmować kilka ró żnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  
Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

                                                 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 



 
 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących 
sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych27; 
lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji ? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek 
konflikcie interesów30 spowodowanym jego udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

                                                 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało 

się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy 
są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 

29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



 
 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny 
sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 
umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu 
nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć 
istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 
 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, 
że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych 
sekcji w części IV: 
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, 
o których mowa w ogłoszeniu. 
Kompetencje Odpowiedź 
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym 
lub handlowym prowadzonym w państwie 
członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o 
której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 
członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ 
…] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, 
o których mowa w ogłoszeniu. 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący: 
i/lub  
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 
określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych 
jest następujący: 
i/lub 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 

                                                 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 

zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



 
 

2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały 
wymagany okres, proszę podać datę założenia 
przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 
działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że 
aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) 
wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y36 – 
oraz wartość): 
[……], [……] 37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, 
o których mowa w ogłoszeniu. 
Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu 
do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego rodzaju 
lub wyświadczył następujące główne usługi 
określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 
    

 

                                                 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymaga ć, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszcza ć legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad  pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymaga ć, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszcza ć legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad  trzech lat. 



 
 

proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych40: 
2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 
następujących pracowników technicznych lub służb 
technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych 
oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego 
zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do 
produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli 42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności także 
dostępnych mu środków naukowych i badawczych, 
jak również środków kontroli jako ści? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie 
mógł stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami 
technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część (procentową) 
zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i 
którym nie musi towarzyszyć świadectwo 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 

                                                 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich  odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 

prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 

wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 

43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił  zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz  polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument 
zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 



 
 

autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty  
lub agencje kontroli jako ści o uznanych 
kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów 
poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, które zostały określone w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie 
inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę 
wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w 
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania 
jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę 
wymogów określonych systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 



 
 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikuj ących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te 
informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w 
formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i 
partnerstwa innowacyjnego: 
Wykonawca oświadcza, że: 
Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 
W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają 
być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie 
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy 
wykonawca posiada wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci 
elektronicznej44, proszę wskazać dla każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……]46 

Część VI: O świadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim47, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią 
dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które 
zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres 
publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  

48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 



 
 

 
 

Załącznik nr 3a 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
 
 
 

 
 
Po zapoznaniu się z informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego dotyczącego  dostawy sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium 

Kryminalistycznego Straży Granicznej sprawa nr 8/FI/ZM/16 

oświadczamy, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych  

przynależymy / nie przynależymy*  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 1212, ze 

zm.)  

 

UWAGA: WYPEŁNI Ć I ZŁOŻYĆ PO OTWARCIU OFERT 

 

*  niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 
................................., dn. .......................               .................................................................  

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 

 
 

                (pieczęć wykonawcy) 



 
 

Załącznik nr 4 
UMOWA NR ………..  

zawarta w dniu …………….…… roku w Warszawie 

 

Pomiędzy Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą  
w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23 reprezentowanym przez: 
 
płk. SG Zbigniewa BARTNICKIEGO – Zastępcę Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży 
Granicznej,  
przy kontrasygnacie:  
ppłk. SG Krzysztofa CZYŻA – Głównego Księgowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 
zwanym dalej „Zamawiaj ącym" 

a 
……………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………….. 
 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą" . 

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w oparciu  
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ) 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1 

Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu sprzęt zgodnie ze szczegółowym opisem  
(szczegółowymi opisami) przedmiotu zamówienia i ofertą załączonymi do umowy  
i stanowiącymi jej integralną część jako załączniki nr 1 i 2. 
 

TERMIN  REALIZACJI  UMOWY  
§ 2 

 Sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  
i rozładuje do Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej, 02-148 Warszawa,  
ul. 17 Stycznia 23, dokona jego instalacji i uruchomienia oraz przeprowadzi szkolenie osób użytkujących 
powyższy sprzęt, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na własny koszt w godzinach: 
9.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku w terminie do ………………. 

Wykonawca z wyprzedzeniem 3 dni roboczych powiadomi pisemnie, lub na nr fax 22 500 37 32, 
Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy przedmiotu umowy. 
Przedmiot umowy, będzie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla tego 
rodzaju towarów i zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
Przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru. 
Wzór protokołu odbioru określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 

REPREZENTACJA  STRON  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  
§ 3 

1) Zamawiający upoważnia  odpowiedzialnego  za realizację  umowy Jacka STUDNICKIEGO ( tel. 
22 500 31 46 ) do konsultacji i kontroli w jego imieniu w zakresie przebiegu wykonania umowy przez 
Wykonawcę. Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi 
Zamawiającego, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy włącznie ze szkoleniem. 

2) Wykonawca wyznaczy ze swojej strony przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację umowy do 
konsultacji w jego imieniu przebiegu wykonania umowy. Upoważnienie może być w każdym czasie 
cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Wykonawcy, bez potrzeby sporządzania aneksu do 
umowy. 



 
 

 
WYNAGRODZENIE  

§ 4 
1) Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na łączną kwotę brutto  …………… złotych 

(słownie: ……………………………………). 
2) Wartość brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie 

powstaną w związku ze sprzedażą i dostawą oraz wykonaniem przedmiotu umowy. 
 

SPOSÓB  ZAPŁATY 
§ 5 

1. Zamawiający zapłaci należną kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1, w formie przelewu na konto 
Wykonawcy w terminie do 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4. 
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując, jako płatnika: 
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 
  02 - 148 Warszawa 
  ul. 17 Stycznia 23 
  NIP 522-273-59-86 
  REGON: 015783045 

WARUNKI  GWARANCJI  I  R ĘKOJMI  
§ 6 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy na okres ……..  lat 
licząc od dnia odebrania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i awarii w 
terminie do 14 dni od chwili ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku naprawy 
powyżej 14 dni, serwisant dostarczy urządzenie zamienne o nie gorszych parametrach, spełniających 
wymagania zamawiającego. W sytuacji, gdy wady lub awarii nie można usunąć Zamawiającemu 
przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy. 

3. Koszt dostawy przedmiotu umowy do serwisu w obie strony obciąża Wykonawcę. Przedmiot umowy 
odbierany jest i dostarczany przez Wykonawcę do miejsca jego użytkowania na terytorium Polski 
wskazanego przez Zamawiającego 

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy licząc od momentu jej dokonania. 
5. Strony umowy ustalają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozpoczyna się z chwilą dokonania 

odbioru przedmiotu umowy i upływa wraz z okresem gwarancji. 
 

KARY  UMOWNE  I  ROSZCZENIA  ODSZKODOWAWCZE  
§ 7 

1) W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po  stronie 
Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,20% wartości brutto 
przedmiotu umowy, określonej w §4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% 
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust.1. 

2) W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad i awarii, o którym mowa w §7 ust. 2, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia karę umowną  
w wysokości 0,20 % wartości brutto kompletów sprzętu, które z ww. powodów będą wyłączone z 
użytkowania . 

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego  
z należności przysługującej Wykonawcy kary umownej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu 
dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,  
zgodnie z postanowieniami art. 498 i 499 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że 
powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu,  ani  nie jest  obarczone jakąkolwiek  inną wadą 
oświadczenia  woli   skutkującą jego nieważnością. 

4) Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 30 dni od dnia dokonania potrącenia 
zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistniałej sytuacji, o której mowa w 
ust. 1 i 2. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego kary umowne. 

 



 
 

 
ODSTĄPIENIE OD  UMOWY  

§ 8 
1. W przypadku odstąpienia od wykonania całości lub części zobowiązania objętego umową z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo    odstąpienia   od   umowy,   jeżeli   przedmiot   umowy nie 
zostanie dostarczony w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

4. Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej. 
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie  

w zapłacie należności i wystawi notę w terminie 30 dni od dnia terminu zapłaty zawierającą 
szczegółowe naliczenie kary umownej. 

6. W przypadku nie potwierdzenia przez organ upoważniony zgodności przedmiotu umowy  
ze specyfikacją techniczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  
ze skutkiem określonym w ust. 1. 

 
SIŁA  WY ŻSZA 

§ 9 
1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli 

niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza  
jej kontrolą oraz gdy w chwili zawarcia umowy, niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub 
przynajmniej jego skutków. 

2. Za siłę wyższą nie uznaje się braków środków u Wykonawcy, nie dotrzymanie zobowiązań przez jego 
kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez 
dowolną władzę publiczną. 

3. Strony zobowiązują się do powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych 
ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, należy dokonać pisemnie lub  
w inny dostępny sposób, niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni, po fakcie  
 
wystąpienia siły wyższej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodów na poparcie 
zaistnienia siły wyższej. 

4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności siły wyższej, jak 
również nie przedstawienie dowodów, o których mowa w ust.3,  
ustęp 1 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania. 

 
INNE  USTALENIA  

§ 10 
1. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej. 
2. Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  przenosić  swoich  praw  ani  obowiązków 

wynikających z umowy na osoby trzecie. 
3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
4. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                        WYKONAWCA: 


