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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu 
„Florintegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” (POIS.02.04.00-00-0006/17),  
w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu  

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Specyfikacja Warunków Zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie podstawowym 

pn. „Uzupełnienie wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej w 

ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem kanału 

komunikacji elektronicznej: http://www.soldea.pl/epz/epz/ 
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Rozdział I. 

Zamawiający. 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2, 
02-973 Warszawa, Polska 
NIP: 5251575083 
Tel.: (22) 754 26 10 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, godz. 7:30 - 15:30  
Adres poczty elektronicznej: ob.sekr@obpan.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ogrod-powsin.pl 
na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  
Kanał komunikacji elektronicznej: http://www.soldea.pl/epz/epz/ 
Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania: 
GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 
 
Rozdział II. 
Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 

określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp" oraz przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

2. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 3 ustawy Pzp. 

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie 
Pzp oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1740 z późn. zm.) zwanej dalej „Kc”. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze 
wydane na jej podstawie. 

 
Rozdział III. 
Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż uzupełniającego wyposażenia 

zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej: modułu do kiełkowania nasion oraz modułu 
do uprawy siewek. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera Załącznik nr 5 do SWZ. 
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  
4. Ze względu na rodzaj zamówienia (dostawa) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z realizacją 
zamówienia.  

5. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 
38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza 

6. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 

http://www.soldea.pl/epz/epz/
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7. Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony 
sprzęt i jego zamontowanie oraz naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie 
gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie przez Wykonawcę. 
Wydłużenie minimalnego okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
 

Rozdział IV. 
Termin wykonania zamówienia 
1. Wymagany termin wykonania zamówienia - do 21 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia jest punktowane w ramach kryterium 

oceny ofert. 

 
Rozdział V. 
Zamówienia częściowe, dodatkowe oraz oferty wariantowe. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować 

realizację całości zamówienia. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 

w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Rozdział VI. 
Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie), wykonał należycie (a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych również wykonuje): - co najmniej 3 zamówienia obejmujące 

dostawę urządzeń typu komory hodowlane, fitotrony, komory wzrostowe oraz  

regały hodowlane, sterowane oświetlenie upraw o wartości co najmniej 20 000,00 

zł brutto każda. 

 

W przypadku dostaw nadal wykonywanych, faktycznie zrealizowany zakres 
zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać wymagania określone 
powyżej. 

Uwaga: w przypadku podania kwot w walutach obcych,  Zamawiający dokona ich 

przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje 
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informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń 

wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. 

informacje. 

 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca  

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

 
Rozdział VII. 
Podstawy wykluczenia z postępowania 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp tj. Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769 z późn. zm.),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

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

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
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wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do 
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 
Pzp. 

3. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia.    

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 

1 pkt 1), 2), 5) i 6) ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 
przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
 
Rozdział VIII. 

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  
(oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw wykluczenia). 
 
1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 

1) Załącznik nr 1a - Opis oferowanego sprzętu.   
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ; 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX 
ust. 4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ 
(jeżeli dotyczy); 

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX 

ust. 2 SWZ (jeżeli dotyczy); 
5) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt 2) SWZ (jeżeli dotyczy). 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 stanowią 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wzywa Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z 
definicją zawartą w art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu 
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o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od 
Wykonawcy obejmują: 
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 
275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, - załącznik nr 3B do SWZ 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 
Załącznik nr 3A do SWZ;  

2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawiane w okresie ostatnich 3 miesięcy – na potwierdzenie 
spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ 
(wypełniony i podpisany Załącznik Nr 4 do SWZ). 
 

4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
warunek udziału w postępowaniu, określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ 
musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków 
konsorcjum).  

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z 
późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność.  

7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 
Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

 
Rozdział IX. 
Informacja dla Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów, 
Wykonawcy zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
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zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Oświadczenie musi zawierać informacje zawarte w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, musi 
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 
jego zasoby.  

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (spółki 
cywilne/konsorcja): 
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) SWZ składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takim  przypadku Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; 

3) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2  oraz w Rozdziale IX ust. 
2 SWZ składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających 
ofertę, z zastrzeżeniem określonym w Rozdziale VIII ust. 4 SWZ. 

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom). 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

10. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których 
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wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli już są znani na etapie składania ofert. 

11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2. 

12. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się zastosowanie ma odpowiednio ust. 1-4. 

13. Jeżeli powierzenie podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby) 
wykonania części zamówienia następuje w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 108 ust. 
1 ustawy Pzp wobec tego podwykonawcy. 

14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

15. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 

 
Rozdział X. 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnienie treści SWZ. 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu  środków 
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EPZ pod adresem: 
http://www.soldea.pl/epz/epz/ 

2. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym, a w szczególności: 

1) składanie oferty i jej załączników; 
2) składanie pytań do SWZ; 
3) składanie dokumentów i oświadczeń dla potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
4) składania innych oświadczeń i wyjaśnień 
- odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji poprzez platformę EPZ pod 
adresem: http://www.soldea.pl/epz/epz/ 

3. Za datę wpływu pytań, ofert, oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę EPZ. Terminem przekazania 
informacji do Wykonawcy przez Zamawiającego jest data wygenerowana przez 
platformę EPZ. 

4. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie 
do komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem: http://www.soldea.pl/epz/epz/ 
Oznacza konieczność akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z 
instrukcjami korzystania z konta na platformie.  

5. Sposób przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów, prac konkursowych) 

za pośrednictwem platformy EPZ oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane 
w  instrukcjach (filmach) użytkowników platformy EPZ.  

6. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się tylko w zakładce „Pytania do SWZ”.  
Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej pod 
adresem: https://ogrod-powsin.pl/serwis/przetargi-i-konkursy/ 

7. Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę wygenerowaną przez Platformę EPZ. 

http://www.soldea.pl/epz/epz/
http://www.soldea.pl/epz/epz/
http://www.soldea.pl/epz/epz/
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8. Terminem przekazania informacji do Wykonawcy przez Zamawiającego jest data 
wygenerowana przez Platformę EPZ. 

9. Po terminie składnia ofert/ wniosków, Wykonawca znajdzie kierowane do niego 
wezwania lub informacje w zakładce „Do Wykonawcy”. 

10. Odpowiedzi na żądania Zamawiającego  są składane przez Wykonawcę w oknie 
Platformy EPZ przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na 
pliki jawne i te z zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa. 

11. Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie EPZ, nie jest widoczny ani 
identyfikowalny dla Zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert. 

12. Oferta i oświadczenia wraz z nimi składane mogą być wycofane i złożone przez 
Wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

13. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana 
złożonej oferty. 

14. Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez platformę EPZ. 
Podstawowym źródłem informacji jest platforma EPZ, wszelkie fakultatywne 
powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych 
z działaniem serwerów pocztowych na których działanie Zamawiający nie ma 
wpływu. 

15. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać 
się numerem referencyjnym sprawy określonym w SWZ - BZP.26.1.7.2021FL. 

16. Zamawiający dla dokumentów innych niż oferta może dopuścić zastosowanie poczty 
e-mail: ob.sekr@obpan.pl w sytuacjach wyjątkowych, o których zdecyduje 
Zamawiający. Wykonawca nie może sam podjąć takiej inicjatywy.  

17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ.  

18. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

19. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 18, 
przedłuża terminem składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia oferty. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający nie ma obowiązku 
udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

20. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 19 nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
 

Rozdział XI. 
Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych zgodnie z Rozdziałem V. ust. 1 SWZ. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Oferta wraz z załącznikami pod rygorem jej odrzucenia musi być sporządzona w 

języku polskim.  
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za 
pośrednictwem kanału do komunikacji elektronicznej: 
http://www.soldea.pl/epz/epz/ 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.  

6. Oznacza to, że w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 

http://www.soldea.pl/epz/epz/
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umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia 
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

7. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy w 
postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.  

8. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający 
żąda od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  

9. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

10. Przepisy ust. 6-7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
zasadach. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
13. Informacje dotyczące przygotowania oferty: 

1) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 
innej zgodnej z niniejszą SWZ formie; 

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
3) stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów 

stanowiących załączniki do niniejszej SWZ i wchodzących następnie w skład oferty 
mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie – powinny być czytelne; 

4) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 
wyszczególnieniem jej zawartości wchodzącej w skład oferty. 

14. Tajemnica przedsiębiorstwa. 
1) zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, 
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
222 ust. 5 ustawy Pzp; 

2) zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 1) będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca w ust. 
11 Załącznika nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty, wskaże w sposób nie budzący 
wątpliwości informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 
środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 
Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 
118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego 
zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), 
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

17. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6, przekazywane 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w 
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) lub jako tekst wpisany 
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 

18. Zamawiający nie przewiduje obsługi innych formatów plików niż te wskazane w ust. 
16 i 17. 

19. W przypadku gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w ust. 16 i 17 
nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez platformę EPZ, wystarczy go 
zapisać w folderze archiwum zip. 

20. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku 
korzystając na platformie EPZ z pola do przekazywania plików oznaczonego jako  
Tajemnica Przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wyodrębni i nie 
zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami 
jawnymi. 

21. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

22. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, w tym dokumenty, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 
inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 
1) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, w tym dokumenty o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej (typ podpisu zależy od progu); 

2) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 1), dokonuje w przypadku: 
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 
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b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 
ustawy Pzp – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

3) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 1, może dokonać również notariusz; 

4) przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału. 

23. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 
środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w 
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
1) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których 
mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty 
lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

2) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 1, dokonuje w przypadku: 
a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 
ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca 
lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

c) pełnomocnictwa – mocodawca. 
3) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 1, może dokonać również notariusz. 
24. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego 

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

25. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB każdy 
w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip. Za pośrednictwem Platformy 
EPZ można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik 
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym 
akceptowalnym przez Zamawiającego  formacie. 

26. Rekomendacje Zamawiającego: 
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1) zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia w formacie PDF i podpisanie 
podpisem w formacie PAdES. 

2) Wykonawca nie może  samodzielnie  szyfrować przekazywanych plików. 
3) nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania) 

27. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące 
wymagania: 
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
lub na informatycznym nośniku danych;  

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku;  

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i 
kontekstu zapisanych informacji. 

28. Wymagane w SWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

29. W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści Formularza 
Oferty. 

30. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców. 

 
Rozdział XII. 
Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ poda cenę 

całkowitą oferty brutto, która stanowi wartość zamówienia brutto za dostawę i 
montaż uzupełniającego wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej. 

2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto i musi uwzględniać wszystkie 
wymagania zawarte w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości 
przedmiotu zamówienia oraz musi zawierać stawkę podatku VAT określaną zgodnie 
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.). 

3. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie 
realizacji zamówienia. 

4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 
5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. 
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

6. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania 
się z Wykonawcą w innej walucie niż PLN. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie 
wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) 
wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.  
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10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

Rozdział XIII. 
Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
Rozdział XIV. 
Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów. 
1. Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej 

lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 
zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje wizję lokalną przed terminem składania ofert. Wobec 
powyższego, Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do 
dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała 
miejsce w  dniu 7/09/2021 roku o godz. 12.00. Miejsce spotkania: recepcja w 
budynku L w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, ul. Prawdziwka 2. Osoba do 
kontaktów: Maciej Jabłoński, tel.: 22 648 38 56 wew. 156. Zamawiający informuje, 
iż do złożenia oferty nie jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a 
jedynie zaleca w niej udział ze względu na szczególne uwarunkowania terenowe i 
organizacyjne realizacji prac montażowych. Zamawiający nie będzie udzielał w trakcie 
wizji lokalnej żadnych ustnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając 
Wykonawców do przewidzianego ustawą trybu udzielania wyjaśnień treści SWZ.   

3. W celu dochowania wymaganych zasad bezpieczeństwa w związku z ryzykiem 
zarażenia się koronawirusem COVID-19, na wizję lokalną 
przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy powinni być wyposażeni w środki ochrony 
osobistej (maski, rękawice, itp.). Zamawiający zastrzega, że nie zapewnia w toku wizji 
lokalnej żadnych środków ochrony osobistej. 

 
Rozdział XV. 

Zawartość oferty. 
1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego wraz z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) oraz Opisem oferowanego sprzętu 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do Formularza 
ofertowego złożyć:  
1) oświadczenie, o którym mowa w  Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, stanowiące 

załącznik nr 2A do SWZ; 
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SWZ, stanowiące 

załącznik nr 2B do SWZ i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o 
którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 (jeżeli dotyczy); 

3) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 
5 SWZ;  

4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale XI ust. 6 i ust. 8 SWZ; 
5) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ust. 11 załącznika nr 1 do 

SWZ - wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

6) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego 
podmiotu na zasadach określonych w przepisie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp. 
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Rozdział XVI. 
Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 9.10.2021 r., przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 
30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 
związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

 
Rozdział XVII. 
Sposób oraz termin składania ofert. 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy EPZ: 

http://www.soldea.pl/epz/epz/  
 
nie później niż do dnia 10/09/2021 do godz. 11:00 

Uwaga: 

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na platformę EPZ, 

tj. datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera 

platformy EPZ. 

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 
niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona. 
 

Rozdział XVIII. 
Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy EPZ: 

http://www.soldea.pl/epz/epz/ i rozpocznie się w dniu 10/09/2021 o godz. 12:00 
na komputerze Zamawiającego w Warszawie, ul. Prawdziwka 2, w Biurze Zamówień 
Publicznych, po pobraniu udostępnionych przez platformę EPZ plików złożonych 
przez Wykonawców. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania: www.ogrod-powsin.pl informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania: www.ogrod-powsin.pl informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 
oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
Rozdział XIX. 

http://www.soldea.pl/epz/epz/
http://www.soldea.pl/epz/epz/i
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Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów: 

 

 
Nazwa kryterium 

Waga 
kryterium  

% 
Sposób oceny 

Cena z podatkiem VAT (C) 60 Wg wzoru w pkt 1 

Dodatkowy okres gwarancji (G) 10 Wg zasad w pkt 2 

Termin zakończenia realizacji całego 
przedmiotu umowy (T) 

30 Wg zasad w pkt 3 

 
Otrzymana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z zasadami matematycznymi.  
Do celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

 
1) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „Cena” (C) - oferta 

zostanie oceniona na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 
brutto za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu oferty. Ocena 
punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

Cmin 
C = ----------------- x (60) waga kryterium 

Cbad 

gdzie: 
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę spośród wszystkich ofert 
niepodlegających odrzuceniu, 
Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 
 

2) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „Dodatkowy okres 
gwarancji” (G) - W ramach kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”, 
oznaczone jako „G” zostanie ocenione na podstawie zaoferowanego przez 
Wykonawcę wydłużenia okresu gwarancji ponad minimalny 24 miesięczny 
okres gwarancji jaki Wykonawca jest zobowiązany udzielić na dostarczony 
sprzęt. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji Wykonawca zaznaczy 
odpowiednią liczbę miesięcy w pkt 1 w formularzu ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SWZ, na którą Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
dodatkowy okres gwarancji na dostarczony sprzęt. Wykonawca otrzyma 
następującą liczbę punktów za: 

 

Okres wydłużenia gwarancji Zaoferowany Okres 
gwarancji po wydłużeniu 

Liczba pkt. 
w kryterium 

wydłużenie okresu gwarancji o 12 
miesięcy  

36 miesięcy 5 pkt 

wydłużenie okresu gwarancji o 24 
miesiące 

48 miesięcy  5 pkt 
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Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji w formularzu 
ofertowym w pkt 1, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu 
gwarancji na dostarczony sprzęt i oferuje 24 miesięczny okres gwarancji, a w ramach 
ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt 
1 zaoferuje okres gwarancji poniżej minimalnego wymaganego okresu 24 miesięcy lub 
wpisze inny wydłużony okres gwarancji niż opisany w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału 
SWZ, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia na 
podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.. 

 
3) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „Termin zakończenia 

realizacji całego przedmiotu umowy” (T) - W ramach Kryterium „Termin 
wykonania zamówienia” oznaczone jako „T”, oferta zostanie oceniona na 
podstawie określonego przez Wykonawcę w pkt 2 w formularzu oferty, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, terminu wykonania zamówienia: 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”, 
zostanie dokonana na podstawie poniższej punktacji: 
 

Termin realizacji 
zamówienia 

Liczba punktów przyznanych 
badanej ofercie w kryterium 
termin realizacji zamówienia „T” 

21 dni kalendarzowych 0 

20 dni kalendarzowych 3 

19 dni kalendarzowych 6 

18 dni kalendarzowych 9 

17 dni kalendarzowych 12 

16 dni kalendarzowych 15 

15 dni kalendarzowych 18 

14 dni kalendarzowych 21 

13 dni kalendarzowych 24 

12 dni kalendarzowych 27 

11 dni kalendarzowych 30 

poniżej 11 dni 
kalendarzowych 

30 

 
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium  
„Termin realizacji zamówienia” „T” wynosi 30 pkt. 
 
UWAGA: Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ maksymalny termin wykonania 
zamówienia wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W 
przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania 

zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego w pkt 2 do formularza 
ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 2 w formularzu ofertowym 
terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 
maksymalny termin wykonania zamówienia 21 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy, a w ramach ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt. 
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Minimalny termin wykonania zamówienia, za który Wykonawca może 
otrzymać maksymalną liczbę punktów w kryterium, wynosi 11 dni 
kalendarzowych. Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia, 
krótszy niż 11 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy otrzyma 30 pkt. 
Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów za realizację zamówienia 
w terminie krótszym niż 11 dni kalendarzowych. 

 
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby 

punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę 
punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

Łączna liczba  punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego 
wzoru: 

S = C + G + T 

gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 

G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Dodatkowy okres 
gwarancji” 

T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania 
zamówienia”. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 
najwyższej wadze.  

4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 
zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.  

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż 
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonych w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz została uznana za 
najkorzystniejszą. 

   

Rozdział XX. 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w 
której wykonawcy wskażą podmiot uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz 
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
informacje niezbędne do uzupełnienia umowy. 
 

Rozdział XXI. 
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
Rozdział XXII. 
Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści umowy. 
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie w stosunku do 
treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz na 
zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. 

 
Rozdział XXIV. 
Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale IX ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 
umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w 
formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt.1). 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub  wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 
za-mówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż progi unijne. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu IX ustawy Pzp. 
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9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 

14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne 
z jej wniesieniem. 

 
Rozdział XXV. 
Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do kontaktowania się z Wykonawcami. 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Pan Maciej Jabłoński,  e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
 
Rozdział XXVI. 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac 

Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-
60-00; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 
Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; 

▪ Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: a.nowak@obpan.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Uzupełnienie wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej w ramach 
projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski - znak sprawy 
BZP.26.1.7.2021FL, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a w 
przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została 
wybrana  - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy 
o zamówienie publiczne; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp lub 
ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2020 r., poz. 2176) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez Zamawiającego; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentów 
wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w 
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przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została 
wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym 
Zamawiający zawrze umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

 
 
 

Załączniki do SWZ: 
1) Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego. 
2) Załącznik 1a do formularza ofertowego - Opis oferowanego sprzętu.  
3) Załącznik nr 2A - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu 

z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
4) Załącznik nr 2B - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 
zasoby.  

5) Załącznik nr 3A - wzór oświadczenia dotyczące przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. 

6) Załącznik nr 3B - wzór oświadczenia dotyczące braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej. 

7) Załącznik nr 4 - wzór wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych. 

8) Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
9) Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy. 

 
 

 

 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SWZ - wzór formularza ofertowego 

 

OFERTA  

 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny 
- Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa  
adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
NIP ......................... REGON....................... KRS…………….. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Numer telefonu: …………….. 
e-mail .................................... 
 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym składamy niniejszą 
ofertę na: Uzupełnienie wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej: 
dostawa i montaż modułu do kiełkowania nasion oraz dostawa i montaż modułu 
do uprawy siewek w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ 
i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, 
znak sprawy nr BZP.26.1.7.2021FL, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za 
następującą ryczałtową CENĘ brutto:: 
 
CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 

(słownie …………………………………………… złotych ……..……............................groszy) 

w tym: VAT (…… %) w kwocie ....................zł, 

Cena oferty netto…………………………........................................zł 

(słownie: .......................................................................złotych…………. groszy). 
 

1. OFERUJEMY wydłużenie okresu gwarancji na dostarczony sprzęt ponad 

wymagany przez Zamawiającego okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru. 

 

Zaznacza Wykonawca w zależności jaki wydłużony okres gwarancji oferuje 
 
(*właściwe zaznaczyć): 

                   o 12 miesięcy  

                   o 24 miesiące  
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Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji w formularzu 
ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu 
gwarancji na dostarczony sprzęt i oferuje 24 miesięczny okres gwarancji, a w ramach 
ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym w 
pkt 1 zaoferuje okres gwarancji poniżej minimalnego wymaganego okresu 24 
miesięcy lub wpisze inny wydłużony okres gwarancji niż opisany w Rozdz. XIX ust. 
1 pkt 2 SWZ,  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia. 
 

2. ZOBOWIĄZUJEMY się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie………….3 
(proszę podać) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (nie później niż 21 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedział czasowy realizacji zamówienia 
został określony w Rozdziale XIX ust. 1 pkt 3 SWZ. 

Uwaga: 

Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, który podlega 

punktacji. 

 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania oraz wyjaśnieniami do SWZ i zmianami SWZ. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ust. 2. 
5. Stosownie do art. 225 ustawy Pzp oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie 

będzie4 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług. 
Z uwagi, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 
225 ust. 2 ustawy Pzp: 

 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego5 

 

Wartość towaru lub 

usługi objętego 

obowiązkiem 

podatkowym 

Zamawiającego bez 

podatku od 

towarów i usług 

Stawka podatku od 

towarów i usług, która 

zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

 

 

 

 

 

  
   

 

6. OŚWIADCZAMY, że akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w SWZ. 
7. OŚWIADCZAMY, że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Projektowane postanowienia 
umowy przedstawiony w Załączniku nr 6 do SWZ. 
8. OŚWIADCZAMY, że w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty, umowę 
zawierającą Projektowane postanowienia umowy przedstawione w  Załączniku nr 6 
do SWZ zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

                                                           
3 Podaje Wykonawca. 

4 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
5 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym 
podatnikiem VAT. 
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9. OŚWIADCZAMY, że składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako 
Wykonawca w ofercie wspólnej6, 
10. OŚWIADCZAMY, że nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej 
ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia. 
11. OŚWIADCZAMY, że na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane. Jednocześnie wraz z ofertą składam uzasadnienie, o którym 
mowa w Rozdziale XV ust. 1 pkt 5) SWZ 7:  
 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

Od do 

1)    

2)    

 
12.  OŚWIADCZAMY, że następujące części niniejszego zamówienia powierzę/ymy 

podwykonawcom8, 
 

 Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   

 

13. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem /małym 
/średnim przedsiębiorstwem*. 
(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.) 

 
14.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO9. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu10. 

 

15. Do oferty dołączono następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1a - Opis oferowanego sprzętu 

2) Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 
Załącznik nr 2A do SWZ 

3) ……………………………… 

                                                           
6 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
7 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie wskazuje informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. 
8 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
9 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
10 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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4) ……………………………. 
 

 

Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę 
lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
profilem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 
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Załącznik nr 1a - Opis oferowanego sprzętu 

 

Opis oferowanego sprzętu 
(wypełnia Wykonawca) 

 
 
 

Dostawa i montaż modułu do kiełkowania nasion. 
Moduł ma służyć zoptymalizowaniu warunków kiełkowania nasion; moduł powinien 
stanowić zabudowaną kubaturę-komorę, zapewniającą kontrolowane warunki 
wilgotności, oświetlenia i temperatury 
 

Parametry wymagane Potwierdzenie 

parametrów 

oferowanego 

urządzenia 

(tak/nie) 

Pojemność min. 650 litrów  

Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 
r. 

 

Drzwi do komory pełne, wyposażone w zamek i system 
automatycznego domykania 

 

Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lustrzanej  

Mikroprocesorowy sterownik temperatury, wilgotności i cyklu dzień-
noc 

 

Sterownik z ekranem dotykowym umieszczony w widocznym miejscu- 
nad drzwiami 

 

Duży kolorowy wyświetlacz cyfrowy LCD o przekątnej min. 7” z 
wyświetlaniem temperatury, wilgotności, cykli dzień – noc, natężenia 
oświetlenia w procentach oraz w W/m2 oraz parametrów dodatkowych 
takich jak temperatura otoczenia oraz punkt rosy. Możliwość 
wyświetlania poziomu CO2 oraz O2. 

 

System alarmów nieprawidłowej pracy urządzenia - wizualny i 
dźwiękowy 

 

Komputer sterujący  umożliwiający rejestrację parametrów 
(temperatura, wilgotność, natężenie oświetlenia, alarmy, stany 
informacyjne) we wbudowanej pamięci z możliwością zapisu na 
zewnętrznym nośniku danych. 

 

Komputer sterujący musi umożliwiać podgląd on-line danych 
rzeczywistych oraz wykresów przebiegu procesu za pomocą sieci 

Ethernet oraz sieci Internetowej -urządzenie wyposażone we 
wbudowane złącze Ethernet. Oprogramowanie niezbędne do obsługi 
funkcji komunikacyjnych dostarczone z urządzeniem  (dla systemu 
Windows oraz Android).  

 

Komputer sterujący wyposażony w złącze USB do podłączenia 
Pendrive’a do odczytu zapisanych parametrów hodowli oraz 
zarejestrowanych danych z przebiegu eksperymentu. 
- kompatybilny pendrive dołączony do urządzenia 
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Dołączone oprogramowanie do ciągłego zdalnego nadzoru i zbierania 
danych bieżącego programu  w czasie rzeczywistym na serwerze 
chmurowym. Dostęp do danych przez dowolną przeglądarkę 
internetową.  

 

Funkcje oprogramowania wbudowanego komputera: 
- system symulacji dnia i nocy - fotoperiod 
- programowanie zmiennych profili: czas – temperatura – wilgotność – 
charakterystyka widmowa 
- programowanie charakterystyki widmowej (natężenie każdej ze 
składowych barwnych regulowane niezależnie w zależności od czasu) 
- programowanie długości trwania i widma dla symulacji naturalnych 
warunków świtu i zmierzchu 
- programowanie minimum 10 kroków czasowych w profilu 
- możliwość łączenia profili 
- zapis profili na zewnętrznym nośniku USB 

- zabezpieczenie uruchamiania i zatrzymywania urządzenia za pomocą 
hasła (min. 8 znakowego) 
- zabezpieczenie ustawienia parametrów osobnym hasłem serwisowym 
- system alarmów nieprawidłowej pracy z alarmem „kroczącym” – 
zmiennym w czasie w zależności od ustawionych parametrów cyklu 
- funkcja opóźnionego startu pozwalająca na rozpoczęcie 
eksperymentu o zadanej przez użytkownika godzinie 
- funkcja obsługi zaniku zasilania – do wyboru przez użytkownika: 
kontynuacja pracy od momentu wznowienia zasilania, kontynuacja 
pracy od początku cyklu, przerwanie pracy  
- funkcja sterowania czasowego nawadnianiem, napowietrzaniem i 
nawożeniem hodowli (każda z funkcji niezależna od pozostałych) 

 

Zakres temperatur pracy: 
- przy włączonym oświetleniu – temperatura utrzymywana w zakresie 
min. +4stC do +50stC  
- przy wyłączonym oświetleniu – temperatura utrzymywana w zakresie 
min. +4stC do +50stC  

 

Stabilność utrzymania temperatury nie gorsza niż +/-0,5°C przy +25°C 
oraz +/-1,0°C przy +4°C 

 

System zabezpieczający przed przekroczeniem zadanych 
maksymalnych limitów temperaturowych 

 

Aktywny system utrzymania wilgotności w komorze w zakresie od 
poziomu wilgotności otoczenia do min. 90% 
- utrzymanie zadanego poziomu wilgotności dla minimalnego zakresu 
temp. +15stC do +50stC 

 

Wewnętrzne oświetlenie półkowe w technologii LED   

Minimum 4 panele oświetleniowe o wymiarach nie mniejszych niż 45 
cm x 30 cm, przy czym jeden panel stały zamontowany w sklepieniu 
komory nie wchodzący w światło komory, a pozostałe 3 na ruchomych 
półkach 

 

Oświetlenie LED zawierające minimum 3 następujące składowe 
barwowe sterowanie niezależnie: 
Światło białe o temperaturze barwowej 2700K 
Światło białe o temperaturze barwowej 5000K 
Światło czerwone far-red o widmie 710-740nm 

 

Możliwość późniejszej rozbudowy o innego rodzaju źródła światła.  
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Półki  ze stali nierdzewnej regulowane na wysokość; min. 4 sztuk  

Natężenie promieniowania fotosyntetycznie czynnego dla półek 
świecących min. 300 µmol/m2/s-1 w odległości 20 cm (+/-  2cm) od 
źródła światła 

 

Płynna regulacja natężenia świecenia każdej barwy indywidualnie w 
zakresie 0-100% programowana z poziomu sterownika dotykowego 
komory. 

 

Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa wstrzykiwana pod ciśnieniem  

Kompresor dostosowany do gabarytów komory oraz oświetlenia 
wbudowanego 

 

System chłodzenia - objętościowy  

Uszczelka magnetyczna na drzwiach  

Wymuszony obieg powietrza – wentylator z dyfuzorem powietrza na 
tylnej ścianie komory zapewniający równomierną dystrybucję w całej 

komorze 

 

Wysokość wewnętrzna komory roboczej w każdym punkcie 
powierzchni roboczej – minimum 150 cm 

 

Wysokość urządzenia maksymalnie 198 cm  

Szerokość urządzenia maksymalnie 73 cm  

Urządzenie umieszczone na kółkach z wysuwanymi stopkami do 
unieruchamiania i poziomowania w miejscu pracy 

 

Zasilanie 230V / 50Hz  

Maksymalny pobór mocy dla komory poniżej 1200 W  

Gwarancja min. 24 miesiące okres gwarancji 
…………..m-cy 
(podać) 

Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-
60Hz 

 

Produkt  musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie 
dostarczony wraz z dostawą towaru  

 

Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas 
gwarancji 

 

Nazwa i model oferowanego urządzenia ………………………………..  

Producent - nazwa, kraj  ………………………………..  

 

Dostawa i montaż modułu do uprawy siewek 
moduł do uprawy siewek ma służyć zapewnieniu stabilnego dobowo oświetlenia 
młodym siewkom;  doświetlenia roślin. Pozwoli on na moduł ma zadanie wydłużenie 
oświetlenia gwarantowanego przez światło dzienne oraz uzupełnienie oświetlenia przy 
mocnym zachmurzeniu nieba; moduł ma mieć charakter ruchomy, możliwy do 
zamontowania na stołach roboczych o powierzchni 6m x 1,5m 
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Parametry wymagane Potwierdzenie 

parametrów 

oferowanego 

urządzenia 

(tak/nie) 

Zestaw minimum 5 lamp specjalnych do oświetlania roślin w 
warunkach szklarniowych 

 

Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 
2020 r. 

 

Komplet lamp do optymalnego oświetlenia stołu uprawowego o 
powierzchni 150x600cm 

 

Wysokość zawieszenia lamp maksymalnie do 60 cm nad 

powierzchnią stołu, a minimum 30 cm nad powierzchnią stołu 
 

W zestawie do każdej lampy stelaż do zawieszenia lampy ustawiany 
na stole 

 

Każda lampa zasilana oddzielnie od pozostałych oraz wieszana na 
osobnym stelażu z możliwością łatwego przeniesienia zestawu 
stelaż-lampa w obrębie jednego stołu oraz na inne stoły 

 

Optymalna powierzchnia uprawy oświetlana jedną lampą nie 
mniejsza niż 150x150cm  

 

Moc każdej lampy 600W ±5%  

Obudowa lamp hermetyczna o klasie szczelności minimum IP65  

Wymiary każdej z lamp nie większe niż 150x12x10cm  

Użyte źródło światła – diody typu SMD o dużej trwałości  

W lampach użyte diody co najmniej o następujących długościach 
fal: UV <400nm, niebieska 400-500nm, zielona 500-600nm, 
czerwona 600-700nm, far-red 700-800nm  

 

Diody o poszczególnych barwach sterowane niezależnie z 
możliwością uzyskania różnych profili widma. Minimum 3 
zaprogramowane profile widma. Sterownik umieszczony na oprawie 
lampy. 

 

Gwarancja min. 24 miesiące okres 
gwarancji 
…………..m-cy 
(podać) 

Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 
230V/50-60Hz  

Produkt  musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie 
dostarczony wraz z dostawą towaru   

Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas 
gwarancji  

Nazwa i model oferowanego urządzenia ………………………………..  

Producent – nazwa, kraj  ………………………………..  
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Załącznik nr 2A do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
 
 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa  
 

 
Wykonawca: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z poźn. zm.). 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Uzupełnienie 

wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej w ramach projektu 

FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, znak sprawy nr 

BZP.26.1.7.2021FL, prowadzonego przez Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny-

CZRB w Powsinie. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ. 

lub 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. ………………………………………………..…. ustawy Pzp (podać mającą 
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp).  
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp podjąłem następujące czynności 

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

……………………………………………………………………………………..…… 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e Podmiot/Podmioty, będący/e podwykonawcą/ami 

1) ………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Podać odpowiednio w zależności od liczby podwykonawców 

 
 nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp  
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i 
przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 
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Załącznik nr 2B do SWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 
na jego zasoby. 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa  
 

Podmiot udostępniający zasoby: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie Podmiotu udostepniającego zasoby 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Uzupełnienie 
wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej w ramach projektu 
FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 
priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, znak sprawy nr 
BZP.26.1.7.2021FL, prowadzonego przez Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny-
CZRB w Powsinie. 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
 

2) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby spełnia 
następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Rozdziale VI SWZ tj: 

 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
                            (należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
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3) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i 
przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 34 z 57 
 

Załącznik nr 3A do SWZ - wzór oświadczenia dotyczące przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 
 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa  
 

Wykonawca: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Uzupełnienie 
wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej w ramach projektu 
FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 
priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, znak sprawy nr 
BZP.26.1.7.2021FL, prowadzonego przez Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny-
CZRB w Powsinie, oświadczam, co następuje:  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na 
stronie prowadzonego postępowania oświadczam, że należę do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzi/ą 
Wykonawca/y, który/rzy złożył/li ofertę:  
1. ………………………………………………………….  

2. ………………………………………………………….  

3. …………………………………………….……………  
 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, przedstawiam 
następujące informacje i dowody, że powiązania z ww. podmiotami nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu: 
………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………..……………..……
...........…………………………………………………………………………………………….………
……….………………………………………………………………………………………..  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i 
przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 
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Załącznik nr 3B do SWZ - wzór oświadczenia dotyczące braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej 
 
 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa  

 
Wykonawca: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Uzupełnienie 
wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej w ramach projektu 
FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 
priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, znak sprawy nr 
BZP.26.1.7.2021FL, prowadzonego przez Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny-
CZRB w Powsinie, oświadczam, co następuje:  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na 

stronie prowadzonego postępowania oświadczam, że nie należę do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), w skład której wchodzi inny Wykonawca, 

który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i 
przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 
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Załącznik nr 4 do SWZ  

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa  

 

Wykonawca: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

WYKAZ DOSTAW 

spełniających wymagania zawarte w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy 
pn: Uzupełnienie wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej w ramach 
projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski - znak sprawy nr 
BZP.26.1.7.2021FL 

Dostawa [1] 

1 
Wykonawca  
   (nazwa i adres ) 

 

2 

Przedmiot umowy 
(opis pozwalający na 
stwierdzenie spełniania 
warunku określonego  
w Rozdz. VI ust. 1 pkt 4  
lit. a SWZ);   

 

3 
Wartość dostawy 
(brutto) 

 

4 
Termin wykonania 
(dd-mm-rr) 

 

5 

Odbiorca dostawy 
(nazwa i adres)   

6 

Sposób dysponowania  
(niepotrzebne skreślić)  Zasób własny Wykonawcy / zasób podmiotu trzeciego  
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* Do wykazu należy załączyć dowody określające, że ww. usługi zostały wykonane 

należycie oraz wskazujące czy zostały prawidłowo ukończone. Dowodami, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym są referencje lub inne dokumenty wystawione przez 

Dostawa [2] 

1 
Wykonawca  
   (nazwa i adres) 

 

2 

Przedmiot umowy 
(opis pozwalający na 
stwierdzenie spełniania 
warunku określonego  
w Rozdz. VI ust. 1 pkt 4 lit 
a SWZ); 

 

3 
Wartość dostawy 
(brutto) 

 

4 
Termin wykonania 
(dd-mm-rr) 

 

5 

Odbiorca dostawy 
(nazwa i adres)   

6 
Sposób dysponowania  
(niepotrzebne skreślić)  

Zasób własny Wykonawcy / zasób podmiotu trzeciego  

Dostawa [3] 

1 
Wykonawca  
   (nazwa i adres) 

 

2 

Przedmiot umowy 
(opis pozwalający na 
stwierdzenie spełniania 
warunku określonego  
w Rozdz. VI ust. 1 pkt 4 lit 
a SWZ); 

 

3 
Wartość dostawy 
(brutto) 

 

4 
Termin wykonania 
(dd-mm-rr) 

 

5 

Odbiorca dostawy 

(nazwa i adres)   

6 
Sposób dysponowania  
(niepotrzebne skreślić)  

Zasób własny Wykonawcy / zasób podmiotu trzeciego  
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podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty. 

 

 

 

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i 
przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 
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Załącznik nr 5 do SWZ  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa i montaż modułu do kiełkowania nasion. 
Moduł ma służyć zoptymalizowaniu warunków kiełkowania nasion; moduł powinien 
stanowić zabudowaną kubaturę- komorę, zapewniającą kontrolowane warunki 
wilgotności, oświetlenia i temperatury 
 

Funkcja/ parametry  

Pojemność min. 650 litrów 

Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. 

Drzwi do komory pełne, wyposażone w zamek i system automatycznego domykania 

Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lustrzanej 

Mikroprocesorowy sterownik temperatury, wilgotności i cyklu dzień-noc 

Sterownik z ekranem dotykowym umieszczony w widocznym miejscu- nad drzwiami 

Duży kolorowy wyświetlacz cyfrowy LCD o przekątnej min. 7” z wyświetlaniem 
temperatury, wilgotności, cykli dzień – noc, natężenia oświetlenia w procentach oraz 
w W/m2 oraz parametrów dodatkowych takich jak temperatura otoczenia oraz 
punkt rosy. Możliwość wyświetlania poziomu CO2 oraz O2. 

System alarmów nieprawidłowej pracy urządzenia - wizualny i dźwiękowy 

Komputer sterujący  umożliwiający rejestrację parametrów (temperatura, 
wilgotność, natężenie oświetlenia, alarmy, stany informacyjne) we wbudowanej 
pamięci z możliwością zapisu na zewnętrznym nośniku danych. 

Komputer sterujący musi umożliwiać podgląd on-line danych rzeczywistych oraz 
wykresów przebiegu procesu za pomocą sieci Ethernet oraz sieci Internetowej -
urządzenie wyposażone we wbudowane złącze Ethernet. Oprogramowanie niezbędne 
do obsługi funkcji komunikacyjnych dostarczone z urządzeniem  (dla systemu 
Windows oraz Android).  

Komputer sterujący wyposażony w złącze USB do podłączenia Pendrive’a do odczytu 
zapisanych parametrów hodowli oraz zarejestrowanych danych z przebiegu 
eksperymentu. 
- kompatybilny pendrive dołączony do urządzenia 

Dołączone oprogramowanie do ciągłego zdalnego nadzoru i zbierania danych 
bieżącego programu  w czasie rzeczywistym na serwerze chmurowym. Dostęp do 
danych przez dowolną przeglądarkę internetową.  

Funkcje oprogramowania wbudowanego komputera: 
- system symulacji dnia i nocy - fotoperiod 
- programowanie zmiennych profili: czas – temperatura – wilgotność – 

charakterystyka widmowa 
- programowanie charakterystyki widmowej (natężenie każdej ze składowych 
barwnych regulowane niezależnie w zależności od czasu) 
- programowanie długości trwania i widma dla symulacji naturalnych warunków 
świtu i zmierzchu 
- programowanie minimum 10 kroków czasowych w profilu 
- możliwość łączenia profili 
- zapis profili na zewnętrznym nośniku USB 
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- zabezpieczenie uruchamiania i zatrzymywania urządzenia za pomocą hasła (min. 8 
znakowego) 
- zabezpieczenie ustawienia parametrów osobnym hasłem serwisowym 
- system alarmów nieprawidłowej pracy z alarmem „kroczącym” – zmiennym w 
czasie w zależności od ustawionych parametrów cyklu 
- funkcja opóźnionego startu pozwalająca na rozpoczęcie eksperymentu o zadanej 
przez użytkownika godzinie 
- funkcja obsługi zaniku zasilania – do wyboru przez użytkownika: kontynuacja 
pracy od momentu wznowienia zasilania, kontynuacja pracy od początku cyklu, 
przerwanie pracy  
- funkcja sterowania czasowego nawadnianiem, napowietrzaniem i nawożeniem 
hodowli (każda z funkcji niezależna od pozostałych) 

Zakres temperatur pracy: 
- przy włączonym oświetleniu – temperatura utrzymywana w zakresie min. +4stC do 
+50stC  

- przy wyłączonym oświetleniu – temperatura utrzymywana w zakresie min. +4stC 
do +50stC  

Stabilność utrzymania temperatury nie gorsza niż +/-0,5°C przy +25°C oraz +/-
1,0°C przy +4°C 

System zabezpieczający przed przekroczeniem zadanych maksymalnych limitów 
temperaturowych 

Aktywny system utrzymania wilgotności w komorze w zakresie od poziomu 
wilgotności otoczenia do min. 90% 
- utrzymanie zadanego poziomu wilgotności dla minimalnego zakresu temp. +15stC 
do +50stC 

Wewnętrzne oświetlenie półkowe w technologii LED  

Minimum 4 panele oświetleniowe o wymiarach nie mniejszych niż 45 cm x 30 cm, 
przy czym jeden panel stały zamontowany w sklepieniu komory nie wchodzący w 
światło komory, a pozostałe 3 na ruchomych półkach 

Oświetlenie LED zawierające minimum 3 następujące składowe barwowe sterowanie 
niezależnie: 
Światło białe o temperaturze barwowej 2700K 
Światło białe o temperaturze barwowej 5000K 
Światło czerwone far-red o widmie 710-740nm 

Możliwość późniejszej rozbudowy o innego rodzaju źródła światła. 

Półki  ze stali nierdzewnej regulowane na wysokość; min. 4 sztuk 

Natężenie promieniowania fotosyntetycznie czynnego dla półek świecących min. 300 
µmol/m2/s-1 w odległości 20 cm (+/-  2cm) od źródła światła 

Płynna regulacja natężenia świecenia każdej barwy indywidualnie w zakresie 0-
100% programowana z poziomu sterownika dotykowego komory. 

Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa wstrzykiwana pod ciśnieniem 

Kompresor dostosowany do gabarytów komory oraz oświetlenia wbudowanego 

System chłodzenia - objętościowy 

Uszczelka magnetyczna na drzwiach 

Wymuszony obieg powietrza – wentylator z dyfuzorem powietrza na tylnej ścianie 
komory zapewniający równomierną dystrybucję w całej komorze 

Wysokość wewnętrzna komory roboczej w każdym punkcie powierzchni roboczej – 
minimum 150 cm 

Wysokość urządzenia maksymalnie 198 cm 

Szerokość urządzenia maksymalnie 73 cm 
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Urządzenie umieszczone na kółkach z wysuwanymi stopkami do unieruchamiania i 
poziomowania w miejscu pracy 

Zasilanie 230V / 50Hz 

Maksymalny pobór mocy dla komory poniżej 1200 W 

 

Dostawa i montaż modułu do uprawy siewek moduł do uprawy siewek ma służyć 
zapewnieniu stabilnego dobowo oświetlenia młodym siewkom;  doświetlenia roślin. 
Pozwoli on na wydłużenie oświetlenia gwarantowanego przez światło dzienne oraz 
uzupełnienie oświetlenia przy mocnym zachmurzeniu nieba; moduł ma mieć charakter 
ruchomy, możliwy do zamontowania na stołach roboczych o powierzchni 6m x 1,5m 
 
 
 

Zestaw minimum 5 lamp specjalnych do oświetlania roślin w warunkach 
szklarniowych 

Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. 

Komplet lamp do optymalnego oświetlenia stołu uprawowego o powierzchni 
150x600cm 

Wysokość zawieszenia lamp maksymalnie do 60 cm nad powierzchnią stołu, a 
minimum 30 cm nad powierzchnią stołu 

W zestawie do każdej lampy stelaż do zawieszenia lampy ustawiany na stole 

Każda lampa zasilana oddzielnie od pozostałych oraz wieszana na osobnym stelażu 
z możliwością łatwego przeniesienia zestawu stelaż-lampa w obrębie jednego stołu 
oraz na inne stoły 

Optymalna powierzchnia uprawy oświetlana jedną lampą nie mniejsza niż 
150x150cm  

Moc każdej lampy 600W ±5% 

Obudowa lamp hermetyczna o klasie szczelności minimum IP65 

Wymiary każdej z lamp nie większe niż 150x12x10cm 

Użyte źródło światła – diody typu SMD o dużej trwałości 

W lampach użyte diody co najmniej o następujących długościach fal: UV <400nm, 
niebieska 400-500nm, zielona 500-600nm, czerwona 600-700nm, far-red 700-
800nm  

Diody o poszczególnych barwach sterowane niezależnie z możliwością uzyskania 
różnych profili widma. Minimum 3 zaprogramowane profile widma. Sterownik 
umieszczony na oprawie lampy. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

Wzór umowy 
 Umowa nr ........................... 

 
zawarta w dniu……………….2021 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 
Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) plac Defilad 1, 
NIP 5251575083, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa nr 
………………………………………….. przez ………………………………………….. - dyrektora 
Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego–Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie (ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa), 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
(jeśli Wykonawcą jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjna), 
spółka pod firmą ………………………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka 
akcyjna) z siedzibą w (….-……) ……………………….. przy ul. ………………, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………….. w 
……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS …………………………, NIP …………………., REGON ………………………..,kapitał 
zakładowy w wysokości ………………….zł, opłacony w …………………. (dotyczy spółki 
akcyjnej), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
………………………………………………. 
lub 
 
(jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) 
……………………………. zamieszkałym w (….-……) …………………. przy ul. ………………., 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………….. z siedzibą 
………………………. przy ul. ……………………..., posiadający NIP: 
…………………………….., REGON ……………………………, PESEL 
……………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez:  
……………………………………………….  
 
uprawnionym do reprezentacji Wykonawcy na podstawie odpisu z rejestru 
przedsiębiorców KRS/ wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej 
Wykonawcy/pełnomocnictwa aktualnego na dzień zawierania Umowy, którego odpis 
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,  
 
łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 
 
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt  1, zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 
1129), zwaną dalej „ustawą Pzp”, numer postępowania BZP.26.1.7.2021FL dla zadania 
pn „Uzupełnienie wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej w ramach 
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projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 
priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy, jest dostawa fabrycznie nowych [•]11 (zwanego dalej również: 
„Urządzeń”), do  miejsca dostawy tj. Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie (ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa). 
Przedmiot Umowy obejmuje: 
a. dostawę zgodną ze specyfikacją (w tym Załącznikami nr 2 i nr 4 do Umowy), 
b. transport do miejsca dostawy, rozładowanie, wniesienie do wskazanych 

pomieszczeń, 
c. instalację, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, 
d. instruktaż  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji 

fabrycznie nowych Urządzeń. 
2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz na warunkach i w sposób określony w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, ofercie Wykonawcy złożonej 
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, której kopia stanowi Załącznik nr 
4 do Umowy (dalej: „Oferta Wykonawcy”), a także niniejszej Umowie.  

3. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu „Florintegral - 
zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 
gatunków flory na terenie Polski” (POIS.02.04.00-00-0006/17), w ramach działania 
2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014- na podstawie umowy nr POIS.02.04.00-00-0006/17-00 z dnia 28.12.2017 r., 
oraz aneksu nr POIS.02.04.00-00-0006/17-03 z dnia 22.12.2020 zawartej pomiędzy 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych z siedzibą w Warszawie (aktualny 
adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa) a Polską Akademią Nauk Ogrodem 
Botanicznym – CZRB w Powsinie (adres: ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa). 

 
§ 2. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, że Urządzenia w chwili dostawy są jego wyłączną własnością 

oraz są wolne od wad prawnych i fizycznych, a także nie istnieją żadne przeszkody 
lub ograniczenia w prawie rozporządzania własnością Urządzenia przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki 
organizacyjne, aby zrealizować Przedmiot Umowy w sposób profesjonalny i z należytą 
starannością, aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego oraz przy wykorzystaniu odpowiedniej jakości materiałów 
dopuszczonych do obrotu i posiadających niezbędne atesty i aprobaty techniczne, 
umożliwiający spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych i funkcjonalnych 
określonych w Umowie.  

3. Wykonawca będzie na bieżąco informować o zagrożeniach mających wpływ na jakość, 
zakres, a w szczególności termin realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu najwyższej 
staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi. 

5. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje realizację wszelkich czynności koniecznych do 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia lub wymaganych zgodnie 
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z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji 
publicznej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac, które nie zostały 
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji 
Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-
terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania Przedmiotu 
Umowy i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 

8. Wykonawca wraz z dostawą Urządzenia powinien dostarczyć: 
1) deklaracje zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 o systemach 

oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z późn. zm.); 
2) instrukcję w języku polskim dotyczącą obsługi, czyszczenia i przechowywania 

Urządzenia; 
3) kartę gwarancyjną w języku polskim; 
4) listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być 

wykonywane przez Zamawiającego lub użytkowników samodzielnie, bez utraty 
uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. 

 
§ 3. 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca powierza / nie powierza wykonanie /a (* uzupełnić zgodnie z ofertą) 

Przedmiotu Umowy następującym podwykonawcom, wskazuje części zamówienia i 
podaje firmy podwykonawców: 

ii. (nazwa podwykonawcy, dane kontaktowe, osoby reprezentujące 
podwykonawcę)………………………zakres wykonywanych czynności ………... 

iii. (nazwa podwykonawcy, dane kontaktowe, osoby reprezentujące 
podwykonawcę)…………………….. zakres wykonywanych czynności …………. 

2. Zadania inne niż wskazane w niniejszym ustępie Wykonawca wykona siłami 
własnymi. 

3. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót powierzonych podwykonawcy. 

4. Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Wykonawców stosuje się 
odpowiednio do podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

5. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na podwykonawcę 
obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie 
w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, 
pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez 
podwykonawcę. 

6. Po zawarciu Umowy, Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zmawiającego, 
wyrażonej w formie pisemnej, wykonać przy udziale podwykonawcy zadań innych niż 
określone w ust. 1 ani dokonać zmiany podwykonawcy. Rezygnacja z podwykonawcy, 
o którym mowa w ust. 9 odbywa się z zachowaniem zasad tam opisanych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej 
lub droga elektroniczną, o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak 
również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace 
w ramach realizacji Umowy. 

8. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawcy powinna zostać 
przekazana Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od zmiany danych. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
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zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio 

10. Zmiany w zakresie podwykonawstwa, z zachowaniem procedur określonych 
powyżej, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy.  

11. W przypadku korzystania przez Wykonawcę ze świadczeń podwykonawcy  
w zakresie innym niż określony w ust. 1 lub korzystania ze świadczeń innego 
podwykonawcy niż tam wskazany lub zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie 
z procedurą określoną w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia 
Wykonawcy karą w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 za każdy taki przypadek, niezależnie od możliwości odstąpienia od 
Umowy zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 6) Umowy. 

12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do 
realizacji robót. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 
także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

 
§ 4. 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy 
poprzez udostępnienie miejsca dostawy na czas niezbędny do wykonania Przedmiotu 
Umowy. Udostępnienia miejsca dostawy nastąpi w godzinach pracy biura, tzn. od 
8:00-15:00. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania płatności za Przedmiot Umowy na 
warunkach określonych w Umowie. 

 
 

§ 5. 
REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do ……… dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia Umowy /do uzupełnienia zgodnie z ofertą Wykonawcy/. 

2. Wskazany w ust. 1 termin uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie:  
a) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Urządzenia zgodne ze specyfikacją (w tym 

Załącznikami nr 2 i nr 4 do Umowy) do miejsca dostawy, o którym mowa w §1 ust. 
1, 

b) Wykonawca rozładuje Urządzenia oraz wniesie Urządzenia do wskazanych 
pomieszczeń, 

c) Wykonawca dokona instalacji oraz próbnego uruchomienia celem sprawdzenia 
prawidłowego działania, 

d) Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi i konserwacji fabrycznie nowych Urządzeń, 

e) Strony podpiszą bez zastrzeżeń Protokół Odbioru, którego wzór stanowi załącznik 
nr 3 do Umowy. 

3. Dostawa Urządzenia do miejsca dostawy i wydanie Zamawiającemu nastąpi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Korzyści i ciężary związane z dostawą Urządzenia oraz 
niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na 
Zamawiającego z chwilą podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru. 
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4. Dostawa nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym, z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem, w godzinach pracy Zamawiającego, tzn. od 8:00-15:00. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru Przedmiotu Umowy, jeżeli w 
szczególności zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  

1. Przedmiot Umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną Ofertą 
Wykonawcy, Specyfikacją Warunków Zamówienia lub Umową;  

2. Urządzenie ma wady fizyczne lub jest niekompletne;  
3. pomimo próby uruchomienia Urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo;  
4. Zamawiający stwierdził inne wady Przedmiotu Umowy. 

6. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy Protokół 
Odbioru zostanie podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń ze strony 
Zamawiającego. 

7. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez 
zastrzeżeń ze względu na okoliczności wskazane w ust. 5, Strony sporządzą protokół 
z zastrzeżeniami, w którym Zamawiający poda występujące rozbieżności, stwierdzone 
przy odbiorze Urządzenia. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie 
rozbieżności nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania 
protokołu z zastrzeżeniami na usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w 
toku odbioru Urządzenia i poleci Wykonawcy ponowne dostarczenie Przedmiotu 
Umowy. Wykonawca związany będzie ustaleniami zawartymi w protokole, o którym 
mowa w tym ustępie. Wyznaczenie terminu, o którym mowa powyżej, nie zmienia 
terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w ust. 1.  

8. Po dokonaniu odmowy Odbioru Urządzenia przez Zamawiającego, Wykonawca w 
terminie określonym w protokole, o którym mowa w ust. 7 przedstawi 
Zamawiającemu do ponownego Odbioru Urządzenia z usuniętymi 
nieprawidłowościami lub dostarczy nowe Urządzenie, jeżeli usunięcie 
nieprawidłowości nie będzie możliwe do wykonania. Przedmiot Umowy zostanie 
poddany ponownemu badaniu zgodnie z procedurą opisaną w ust. 7. 

9. Po dostawie Urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do instruktażu maksymalnie 
4 pracowników Zamawiającego. Instruktaż będzie trwać, co najmniej 1 godzinę 
zegarową. Instruktaż zostanie przeprowadzony przez osobę legitymującą się 
stosownym dokumentem potwierdzającym fakt odbycia szkolenia serwisowego u 
producenta, lub podmiotu autoryzowanego przez producenta. Stosowny dokument 
potwierdzający odbytego szkolenia serwisowego u producenta, lub podmiotu 
autoryzowanego przez producenta, zostanie okazany Zamawiającemu w czasie 
instruktażu. 
 

 
§ 6. 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA  
 

1. Urządzenia, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu oraz ich montaż, objęte są 
rękojmią za wady i gwarancją jakości Wykonawcy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Urządzenia oraz ich montaż. Okres 
rękojmi jest równy okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 3 poniżej. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych odpowiednimi przepisami 
prawa, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Urządzenie oraz na 
ich montaż na okres …. miesięcy 12 liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
bez zastrzeżeń.  

4. Strony określają następujące warunki gwarancji jakości: 
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1) Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania Urządzenia 
(w miejscu dostawy). W przypadku braku technicznej możliwości naprawy 
Urządzenia w miejscu użytkowania, Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ustala 
sposób i miejsce wykonania naprawy Urządzenia. Koszty związane z transportem 
i załadunkiem Urządzenia, ponosi Wykonawca. 

2) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii Urządzenia, Wykonawca 
przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia 
potwierdzenia zgłoszenia. Usuwanie awarii w miejscu użytkowania Urządzenia 
powinno odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8:00 do 15:00. 
Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony e-mailem na adres: 
………, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone mailem. W celu przystąpienia do 
naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca 
użytkowania Urządzenia, po uprzednim kontakcie z pracownikami Zamawiającego 
([•]). 

3) W przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych 
trwałych nośników pamięci na nowe, uszkodzone trwałe nośniki pamięci, 
stanowiące własność Zamawiającego, pozostaną  u Zamawiającego do jego 
wyłącznej dyspozycji. 

4) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) objęcia gwarancją i obsługą serwisową Urządzenia; 
b) zapewnienia przeglądów technicznych Urządzenia zgodnie z dokumentacją 

producenta, dokonywanych w całości na koszt Wykonawcy, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym lub uprawnionym przedstawicielem oraz 
wystawiania – po każdym dokonanym przeglądzie – stosownego dokumentu 
dopuszczającego Urządzenia do eksploatacji oraz dokonywania stosownej 
adnotacji w dokumentacji Urządzenia; 

c) bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu 
Urządzenia, których przyczyną są wady tkwiące w Urządzeniu lub ich wadliwy 
montaż; 

d) wymiany reklamowanej części Urządzenia na nową (w przypadku trzykrotnej 
uzasadnionej reklamacji tej samej części) lub wymiany całego Urządzenia 
(w przypadku pięciokrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części Urządzenia); 

e) zapewnienia czasu reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii w okresie 
gwarancyjnym – maksymalnie do 48h na mailowe potwierdzenie zgłoszenia. 
W braku potwierdzenia po upływie terminu 48h rozpoczyna bieg termin czasu 
naprawy, o którym mowa w lit. f) poniżej; 

f) zapewnienia czasu naprawy od potwierdzenia zgłoszenia awarii do zwrotu 
naprawionego Urządzenia do miejsca użytkowania (w przypadku naprawy w 
serwisie Wykonawcy) wynoszącego maksymalnie 14 dni; w przypadku 
konieczności dokonania naprawy poza granicami kraju lub sprowadzenia części 
niezbędnej do naprawy, a niedostępnej w kraju, czas ten – po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego, zawierającym odpowiednie uzasadnienie – ulega 
przedłużeniu o 14 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli naprawa 
nie może być dokonana w przedłużonym terminie, Zamawiający może przedłużyć 
Wykonawcy termin do dokonania naprawy o czas niezbędny; 

g) bezpłatnego zapewnienia – w przypadku, gdy okres niesprawności Urządzenia 
przekracza 21 dni od potwierdzenia zgłoszenia – urządzenia zastępczego o 
parametrach nie gorszych, niż określone w Umowie oraz dostarczenia urządzenia 
zastępczego do miejsca, użytkowania Urządzenia; 

h) potwierdzania wykonanych napraw Urządzenia kartą pracy serwisu podpisaną 
przez Zamawiającego lub Uprawnionego przedstawiciela oraz dokonywania 
stosownych adnotacji w dokumentacji Urządzenia; 
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i) zapewnienia dostępności części zamiennych do Urządzenia minimum przez okres 
udzielonej gwarancji na Urządzenie. 

5. Czynności wydania oraz odbioru Urządzenia w związku z koniecznością dokonania 
naprawy zostaną potwierdzone pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym 
podpisanym przez Strony. 

6. W razie niewydania przez Wykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, Umowę 
poczytuje się za dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 Kodeksu 
cywilnego. Postanowienia zawarte w wydanym dokumencie gwarancyjnym nie mogą 
być mniej korzystne dla Zamawiającego niż odpowiednie postanowienia Umowy. 

7. Wszelkie czynności Wykonawcy, w ramach gwarancji jakości i w okresie jej 
obowiązywania oraz w ramach rękojmi, świadczone będą na rzecz Zamawiającego w 
ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

 
§ 7.  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą Ofertą Wykonawcy, 

tj.: wartość netto ……………….. zł (słownie: …………………………………………) 
wartość podatku VAT- ..................................... PLN (słownie: 
.......................................................) wartość brutto: ……………………… (słownie: 
...................................................................).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy 
i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie: 
podpisany bez zastrzeżeń przez Strony Protokół Odbioru, o którym mowa w § 5 
Umowy potwierdzający zgodność Przedmiotu Umowy z warunkami zawartymi w 
SWZ, dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy. 

4. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
VAT, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne. 
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Wykonawca będący płatnikiem VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w 

fakturze będzie rachunkiem do prowadzenia działalności gospodarczej i że do 
rachunku bankowego prowadzony jest rachunek bankowy VAT. Regulowanie 
zapłaty za wykonanie Umowy, w przypadku Wykonawcy – płatnika VAT, może być 
realizowana poprzez mechanizm podzielonej płatności. 

8. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

9. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy. 

10. Zamawiający posiada konto na platformie - rodzaj adresu Platformy Elektronicznego 
Fakturowania: GLN/Numer adresu PEF: 5907628994405. 

11. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych 
przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających: 
1) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 
2) wskazanie Umowy zamówienia publicznego. 
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12. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi powyżej, 
mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę 
zamówień publicznych. 

13. Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny zawiera wskazanie Umowy 
zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których 
dotyczy. 

 
§ 8. 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. Wraz z naliczeniem kary umownej z tego tytułu 
wygasają roszczenia Zamawiającego do naliczenia kar umownych z innych 
tytułów,  

2) w przypadku zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 
określonego w § 5 ust. 1, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa 
w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązków związanych 
z usunięciem awarii wynikających z udzielonej gwarancji, w stosunku do terminów 
określonych w § 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu jakiejkolwiek dokumentacji wymienionej w 
§ 2 ust. 8 Umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet 
w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara. 

4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do 
Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek 
wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania takiej noty, o ile taka forma pokrycia kar umownych zostanie wybrana na 
podstawie ust. 4. 

6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony jest 
równa 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

 
§ 9. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części, gdy: 

1) opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 5 ust. 1 
przekracza 14 dni kalendarzowych; 

2) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową, nienależycie lub w 
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia sposobu 
wykonania Umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień 
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym 
wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w 
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sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już 
usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku 
wskazanym w zdaniu poprzednim termin 30-dniowy przewidziany na odstąpienie 
liczony jest od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie; 

3) suma kar umownych, o których mowa w § 8 przekroczy 30% łącznej kwoty 
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1; 

4) w przypadku przewidzianym w art. 456 ust 1 Ustawy Pzp; 
5) w przypadku zmiany, rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia umowy o 

dofinasowanie projektu „Florintegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ 
rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” 
(POIS.02.04.00-00-0006/17), przy czym odstąpienie od Umowy może nastąpić w 
terminie 30 dni kalendarzowych od zmiany, rozwiązania, wypowiedzenia lub 
wygaśnięcia wyżej wymienionej umowy o dofinasowanie projektu. 

6) zaistnienia okoliczności o której mowa w § 3 ust 11. 
2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone 

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki 
z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5). 

3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie 
pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany 
w nagłówku Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na uprawnienia Zmawiającego do przedmiotu 
Umowy wynikające z gwarancji i rękojmi o których mowa w § 6 Umowy, w zakresie 
wykonanym do chwili odstąpienia od Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy.  

6. Odbiór prac o których mowa w ust. 5 powyższej, zostanie potwierdzone podpisaniem 
odpowiedniego protokołu odbioru. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie 
obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac, określony w protokole 
inwentaryzacyjnym w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego z 
Umowy.  

 
§ 10 

ZMIANA UMOWY 
1. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień́ publicznych, 

Zamawiający przewiduje możliwość́ wprowadzenia do Umowy zmian, w szczególności 
w przypadku:  
1) zaistnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej omyłki polegającej na 

niezgodności treści Umowy z Ofertą Wykonawcy, w zakresie postanowień Umowy 
do treści Oferty Wykonawcy, 

2) wystąpienia potrzeby zmiany zawartej Umowy w zakresie terminów, zakresu lub 
sposobu wykonania zadań ́, jeżeli wykonanie Umowy w pierwotnie zakładanym 
terminie, zakresie lub w powrotnie zakładany sposób stało się niemożliwe lub 
niecelowe lub zaistniała konieczność́ zmiany zakresu lub sposobu wykonania 
Umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było 
przewidzieć́ w dniu zawarcia Umowy lub na skutek okoliczności zależnych od 
Zamawiającego lub okoliczności zaistnienia siły wyższej lub okoliczności 
wskazanych w pkt 3) poniżej, poprzez:  

a) przedłużenie terminu o czas trwania przyczyn uniemożliwiających realizacje ̨ 
Umowy zgodnie z jej postanowieniami;  

b)  zmianę ̨ zakresu (w tym ograniczenie zakresu Umowy lub wykonanie prac 
dodatkowych) lub sposobu wykonania Umowy. W przypadku konieczności 
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wprowadzenia zmian dotyczących zakresu wykonania zadań́, dopuszcza się ̨ 

zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w 
§ 7 ust. 1, jednak nie więcej niż̇ o 10%, lub zmianę ̨ zasad płatności tego 
wynagrodzenia – jako element lub bezpośredni skutek tych zmian, przy czym 
zwiększenie Wykonawcy wynagrodzenia jest dopuszczalne pod warunkiem, że 
Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań́ 
musi ponieść́ koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej 
składania;  

3)  gdy nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo zmiana 
umowy o dofinasowanie, która ma wpływ na termin, zakres lub sposób realizacji 
przedmiotu Umowy, w zakresie dostosowującym postanowienia Umowy do tych 
zmian;  

4) konieczności wprowadzenia innych zmian do Umowy niż̇ wyżej wymienione, 
spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, 
standardach lub zmianami w zakresie wiedzy dotyczącej przedmiotu Umowy w 

zakresie dostosowującym postanowienia Umowy do ww. zmian, bez wpływu na 
maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy;  

5) w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy 
przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez 
Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć́ w chwili zawarcia 
Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu 
Umowy, w zakresie dostosowującym postanowienia Umowy do tych zmian bez 
wpływu na maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 
Umowy;  

6) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji pracy jest 
uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a 
zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia, bez wpływu na 
maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.  

7) spowodowanych sytuacją epidemiczną związaną z wystąpieniem epidemii 
koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19 – w takim przypadku możliwość́ 
zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem 
epidemii, które uniemożliwiają̨ Stronom należyte wykonanie Umowy, przy czym 
zmiana Umowy może nastąpić́ jedynie w przypadku przedstawienia przez Stronę̨ 
wnioskującą o zmianę ̨ Umowy dowodów potwierdzających realny i obiektywny 
wpływ sytuacji epidemicznej na brak możliwości prawidłowej realizacji Umowy  

 
2. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień́ 

publicznych:  
1) zmiana danych teleadresowych;  
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego).  
 

 

§ 11. 
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad 
realizacją Umowy, podpisania protokołów odbioru i bieżących kontaktów 
z Wykonawcą jest: Pan/Pani .................................,  
……………………, ul. …………………………., 
tel.: ………….., faks: …………….. e-mail: ....................................  

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich 
czynnościach związanych z realizacją Umowy jest Pan/Pani …………………. 
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……………………, ul. …………………………., 
tel.: ………….., faks: …………….. e-mail: .................................... 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub 
ich danych kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej Strony 
w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Powyższa zmiana nie jest zmianą Umowy. 

4. W przypadku zmiany adresu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Strona jest 
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. 

 
§ 12. 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w 
jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem 
Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie 
„Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych 
i informacji: 

1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane 

Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane 

na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji 
Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie 
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie 
poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich 

utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 
wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających 
z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego 
zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania 
poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu 
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie 
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać 
okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze 
Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy 
wszelkie Informacje Poufne. 
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8. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę przez okres do 
upływu 10 lat. 

 
§ 13. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac 
Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-
60-00; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 
Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl. Dane osobowe Wykonawcy 
zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem 
Umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy: a.nowak@obpan.pl.  
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia 

i realizacji Umowy o i odbywa się na podstawie tej Umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO 
4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania 

obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. 
6. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
roku. 

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 

 
§ 14. 

SIŁA WYŻSZA 
1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy  

w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, 

niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie 
zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła 
przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem 
należytej staranności. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, 
zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, 
ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających  
z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej. 

 
§ 15. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Cesja wierzytelności wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Strony zobowiązują się, do zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych 

osobowych, w tym zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami 
zawartymi w załącznikach, a warunkami ustalonymi w Umowie, pierwszeństwo mają 
postanowienia Umowy. 

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
5. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy 
określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) oraz dni uznanych za wolne u Zamawiającego. 

6. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy Ustawy Pzp oraz 
Kodeksu cywilnego. 

7. Wszelkie spory wynikłe z Umowy bądź z nią związane rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – wydruk z KRS/CEIDG/pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 
3. Załącznik nr 3 - Protokół odbioru  
4. Załącznik nr 4 - Kopia Oferty Wykonawcy 

 
 
                  Zamawiający Wykonawca 

 
      ………………………………..                                       ……………………………….. 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

spisany w dniu ………………….. pomiędzy: 

………………………………………………………….. zwaną Zamawiającym w imieniu której 

działają upoważnieni przedstawiciele: 

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

2. …………………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………………. zwanym 

Wykonawcą działającym osobiście*/ w imieniu której/którego działają upoważnieni 

przedstawiciele*: 

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

2. ………………………………………………………………………………………………… 

 

1. DANE DOTYCZĄCE UMOWY 

Umowa nr …………………………………………………………….. z dnia 

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

 

2. ZAKRES DOSTAWY STANOWIĄCY PRZEDMIOT ODBIORU 

Niniejszym potwierdzam Odbiór Urządzenia: 
Uwaga! Tabelę wypełnia Wykonawca. 

 

Lp. Nazwa urządzenia Numer seryjny 

1.  
 

 

2.   

 

3. TERMIN REALIZACJI  

Dostawa została/nie została* wykonana w terminie umownym. 

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

4. WADY  

Nie stwierdzono/ stwierdzono występowanie następujących* WAD: 

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

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

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

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

 

Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad do dnia 

………………………………………. 

 

5. UWAGI/ZASTRZEŻENIA (np. co do wprowadzonych zmian, co do rozliczenia, 

zalecenia, wnioski związane z ewent. karami umownymi i inne) 

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

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

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

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

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

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

*Niepotrzebne skreślić 

 

PODPISY 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

1………………………………            1………………………………… 

2…………………………… .….            2………………………………… 
 


