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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

DOSTAWA WYPOSAśENIA I PRZYRZĄDÓW DIAGNOSTYCZNO - POMIAROWYCH

Kod CPV:
38410000-2 Przyrządy pomiarowe
44510000-8 Narzędzia

Załączniki:
Nr 1 – Specyfikacja i dane techniczne
Nr 2 – Formularz ofertowy
Nr 3 – Projekt umowy
Nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22
Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy

Strona 1 z 30

Numer referencyjny – P/60IW/14

1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 907 ze zm.)

i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi.
2.

Zamawiający jest jednostką budŜetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
z późn. zm.).

3.

Ilekroć w treści występuje słowo „Ustawa”, Zamawiający przywołuje ustawę Prawo Zamówień
Publicznych.

4.

Ilekroć w treści występuje słowo „SIWZ” Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620
ul. OKÓLNA 37, 87 – 100 TORUŃ
faks +48 56/ 653 36 60, tel. +48 56/ 653 35 40
www.12wog.mil.pl
REGON: 340901725, NIP: 956-228-88-38

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem

zamówienia

jest

dostawa

wyposaŜenia i przyrządów

diagnostyczno

-

pomiarowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy
opis i dane techniczne poszczególnych części).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części, w ilościach jak poniŜej:
Część nr 1 – Zestaw serwisowy radiostacji PR4G, 3 szt.
Część nr 2 – Radiotester typu 2945B lub równowaŜny, 2 szt.
Cześć nr 3 – Reflektometr – przyrząd do pomiaru kabli światłowodowych, 1 szt.
Część nr 4 – Wiertarka udarowa typu MAKITA HR2611 lub równowaŜna, 6 szt.
Część nr 5 – Szlifierka kątowa typu MAKITA 9565 lub równowaŜna, 10 szt.
Część nr 6 – Wkrętarka akumulatorowa typu MAKITA BDF456 lub równowaŜna, 10 szt.
Część nr 7 – Szlifierka stołowa typu BOSCH GSM 200 lub równowaŜna, 6 szt.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na jedną lub
więcej części.
3. Wykonawca przy dostawie do kaŜdego przedmiotu zamówienia dołączy:
3.1. dokumentację techniczną zawierającą opis urządzenia, instrukcję obsługi, wykaz punktów
serwisowych na terenie całego kraju (dotyczy wszystkich 7 części);
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3.2. kartę gwarancyjną (dotyczy wszystkich 7 części);
3.3. certyfikat lub świadectwo kalibracji z danymi kalibracji, wystawione przez GUM lub
akredytowane laboratorium

pomiarowe zgodne z normą PN – EN – ISO/IEC/17025 lub

wystawionym przez producenta przyrządów (dotyczy części nr 2, nr 3).
4. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne, określające wymagania jakościowe,
funkcjonalne oraz uŜytkowe, które spełniać winien zamawiany asortyment. W niektórych pozycjach
Zamawiający podał konkretne typy, modele asortymentu, jakie chciałby otrzymać. Wykonawca
moŜe zaoferować inny model, ale musi być on równowaŜny jakościowo do określonego w SIWZ.
Oznacza to, Ŝe w ofercie nie moŜe być zaoferowany asortyment o niŜszym standardzie i gorszych
parametrach niŜ określono w SIWZ. Wykonawca proponujący inny asortyment zobowiązany jest
wykazać, Ŝe jest on równowaŜny jakościowo i spełnia wymagane normy, parametry i standardy. W
przypadku zaoferowania asortymentu równowaŜnego Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
i udowodnienia wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości poprzez podanie typu, nazwy,
producenta oferowanego asortymentu. W przypadku gorszych parametrów technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. Dostarczone części muszą być produktem I klasy (fabrycznie nowe), wyprodukowane maksymalnie
12 miesięcy przed terminem dostawy do Zamawiającego.
6. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony asortyment,
liczonego od momentu dostarczenia go Zamawiającemu.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 7 ustawy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do 28 listopada 2014 r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).
b) posiadają wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).
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c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia:
Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 Ustawy i zapisy
SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania

ich

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

albo

reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone
w pkt 1.1. muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa
w pkt 1.2. musi być spełniony przez kaŜdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych
oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do
wykluczenia

lub

którzy

nie złoŜyli

pełnomocnictw,

albo

którzy

złoŜyli

wymagane

przez

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
6. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
7. Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia
Wykonawcy i odrzucenia oferty.
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU
PODSTAW

DO

WYKLUCZENIA ORAZ

POTWIERDZENIA,

śE

OFEROWANE

DOSTAWY

ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŜy dołączyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1
- 4 Ustawy, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Katalog (kartę katalogową) oferowanego modelu urządzenia. Katalog ten ma zawierać informacje
potwierdzające minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej

za

zgodność

z

oryginałem

przez

Wykonawcę

lub

osobę

upowaŜnioną

z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c)

Wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
Wykonawcy, określonym w pkt 3.
4. Pozostałe dokumenty:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców,
zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upowaŜniającego wybranego pełnomocnika do ich
reprezentowania zgodnie z art. 23 Ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa
i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.
b) wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom – jeŜeli dotyczy.
c) lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r.,
o ochronie konkurencji i konsumentów (jeŜeli Wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej), o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
5. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, moŜe polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania przedmiotu
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, poprzez
przedstawienie w ofercie następujących dokumentów:
a) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (określających w szczególności: zakres
i sposób wykorzystania zasobów, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z tym
Strona 5 z 30

Numer referencyjny – P/60IW/14

podmiotem, zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia),
b) jeŜeli w/w podmioty będą uczestniczyć w realizacji części zamówienia, oprócz dokumentu
wskazanego w pkt a), Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty dotyczące tych
podmiotów w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt 3.
6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu określonego w pkt 3b) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013
poz. 231).
7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania składa kaŜdy z Wykonawców oddzielnie.
8. Wszystkie dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być
przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, naleŜy przedstawić Zamawiającemu
pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. W przypadku złoŜenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
10. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz
z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się oraz
przekazywania dokumentów za wyjątkiem drogi elektronicznej.
2. Wszelka korespondencja, związana z przedmiotem zamówienia, prowadzona jest w języku polskim
i kierowana na adres Zamawiającego, wskazany w pkt I niniejszej specyfikacji.
3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na
własnej stronie internetowej – www.12wog.pl.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŜa się za
złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, tj. od 7:00 do 15:00 w dni
robocze od poniedziałku do piątku.
6.

Pracownikiem

Zamawiającego,

upowaŜnionym

do

bezpośredniego

kontaktowania

się

z Wykonawcami jest p. Anna SZTUCZKA, tel. 56 653 38 24.
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium nie jest wymagane.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w terminie i miejscu określonym w rozdz. XI, na formularzu oferty
(załącznik nr 2 do SIWZ). Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione
w rozdziale VI SIWZ.
3. Ofertę naleŜy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim,
w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy uŜyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez
pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone
na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla
formy organizacyjnej Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
parafowane przez osoby określone w pkt 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny
być ponumerowane.
6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym
podpisem osób określonych w pkt 4.
7. Oferta musi być złoŜona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu,

zabezpieczającym

jej

nienaruszalność

do

terminu

otwarcia

ofert.

Kopertę

(opakowanie) naleŜy opatrzyć:
a) napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróŜniał
ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego;
b) nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci);
c) napisem - Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w rozdz. XI pkt 5).
Oferty nieopakowane i nieoznaczone w ww. sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia
ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy moŜe uniemoŜliwić Zamawiającemu
wycofanie lub zwrot oferty.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Za złoŜenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania
i zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność Wykonawca, który na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za
nieterminowe złoŜenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił
Ŝadnej odpowiedzialności.
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2. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620, 87–100 Toruń, ul. Okólna 37, w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97,
pok. nr 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą
na adres Zamawiającego.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2014 r. o godzinie 10.30 – dotyczy to równieŜ ofert
złoŜonych inaczej niŜ osobiście.
4. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złoŜona po terminie.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w budynku nr 98 w gabinecie Dowódcy Jednostki
Wojskowej 4620, w dniu 26.09.2014 r. o godzinie 11.00.
UWAGA: na terenie JW 4620 obowiązuje system przepustek wydawanych kaŜdorazowo na Biurze
Przepustek. Osoby chcące osobiście złoŜyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny
uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę
zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy.
2. Cena jednostkowa (brutto) obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia
(w tym: koszty transportu, gwarancji itp.) oraz podatku od towarów i usług VAT.
3. Wartość brutto to cena jednostkowa brutto pomnoŜona przez ilość.
Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do
pełnych groszy), jak określono w formularzu ofertowym.
5. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego
podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający.
6. JeŜeli natomiast Wykonawca złoŜy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
7. JeŜeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie
z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy.
8. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała.

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez
względu na uwarunkowania Wykonawcy.
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Po stwierdzeniu waŜności złoŜonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena.
2. Za kryterium cenowe X (łączna cena brutto) przyznane będą punkty od 1 do 100 wg zasady:
X=

Cn

x 100

Cb
gdzie: Cn – najniŜsza zaoferowana cena; Cb – cena badana;
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.
2. Przed podpisaniem umowy naleŜy wnieść zabezpieczenie naleŜytego jej wykonania.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny (zaokrąglone w górę do pełnych
setek zł) zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy.
2. Zabezpieczenie moŜna wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 148 Ustawy.
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu
bankowego na nowe konto NBP 08 1010 1078 0104 3213 9120 1000. Przelew musi nastąpić w
takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem
umowy. W tytule przelewu naleŜy wpisać: Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy –
P/60/IW/14.
4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niŜ pieniądzu naleŜy
zdeponować w Kancelarii Jawnej JW 4620, bud. nr 97, pokój nr 11, w godz. od 7:00 do 14:00
w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niŜ przed podpisaniem umowy.
Wniesione zabezpieczenie naleŜy opisać jak tytuł przelewu w pkt 3.
5. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy złoŜone w formie innej niŜ w pieniądzu powinno mieć
termin waŜności o 30 dni dłuŜszy od terminu wykonania umowy.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

XVIII. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
2. Brak informacji, o której mowa w pkt 1, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, który złoŜy ofertę.
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XIX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXI. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany podwykonawcy
uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaŜe podwykonawcę), pod warunkiem, Ŝe
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał
tego podwykonawcy. W przypadku powołania się na potencjał tego podwykonawcy, kolejny
podwykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
w zakresie wymaganym od Wykonawcy, pod rygorem niewyraŜenia przez Zamawiającego zgody na
zmianę podwykonawcy.
2. PowyŜsze zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku
Wykonawcy o zmianę wraz z uzasadnieniem.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty Odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE

L.p.
Część nr 1

Nazwa sprzętu
Zestaw serwisowy
radiostacji PR4G

Dane techniczne i specyfikacja
Charakterystyka
Zestaw powinien zapewnić:
- przeprowadzenie diagnostyki pracy radiostacji typu: RRC 9200,
RRC 9210, RRC 9211, RRC 9500, RRC 9311AP;
- konfigurację podstawowych parametrów radiowych;
- interfejs do generacji danych radiowych dla zdefiniowanej liczby
radiostacji;
- automatyczną konfigurację radiostacji do pracy w trybie
cyfrowym;
- wygenerować raport o uszkodzeniach poszczególnych modułów
radiostacji;
- zweryfikowanie i zaimplementowanie danych radiowych typu:
prędkość transmisji, trybu pracy radiostacji, klucze COMSEC,
TRANSEC.
Kryteria podstawowe
Skład zestawu:
- notebook z systemem operacyjnym;
- aplikacja serwisowa;
- klucz zabezpieczający;
- przewód z konwerterem sygnałów umoŜliwiający podłączenie
komputera do radiostacji;
- torba transportowa zapewniająca bezpieczne przechowywanie
oraz przenoszenie zestawu serwisowego.
Wymagania minimalne dla Notebook:
- procesor 1GHz lub szybszy;
- co najmniej 2 GB RAM;
- co najmniej 2 GB na twardym dysku;
- co najmniej 2 złącza USB;
- karta grafiki min 256 MB RAM;
- system operacyjny Windows XP Professional PL lub nowszy;
- zainstalowana platforma NET Framework 4.0.
Apilkacja Serwisowa zestawu do sprawdzania PR4G powinna
umoŜliwić:
- utworzenie nowego projektu sieci radiowych;
- wczytanie zapisanego projektu sieci radiowych;
- zaprogramowanie radiostacji;
- test radiostacji;
- zaprogramowanie radiostacji z gotowego pliku DDI;
- zmianę parametrów radiostacji;
- zmianę danych radiowych w pojedynczym kanale;
- aplikacja serwisowa zbudowana w formie graficznego interfejsu
uŜytkownika;
- uruchomienie poprzez podłączenie do portu USB notebooka
specjalnego klucza sprzętowego;
- autotest radiostacji określający moŜliwość pracy radiostacji;
- test radiostacji wyzwalany określający który moduł radiostacji
działa nieprawidłowo;
- zapisanie raportu z przeprowadzonej diagnostyki opatrzonego
w numer fabryczny oraz typ urządzenia;
- weryfikację wszystkich niezbędnych danych radiowych typu:
tryb transmisji, prędkość transmisji, rodzaj synchronizacji,
częstotliwość, klucze;
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- posiadać funkcję generowania kluczy;
- umoŜliwiać zmianę parametrów pracy radiostacji
w pojedynczym kanale typu.
Tryb pracy, prędkość transmisji, częstotliwość wywołania
kanałowego, plany częstotliwości.

Część nr 2

Radiotester
2945B

typu

Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata;
- dokumentacja;
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- moŜliwość aktualizacji oprogramowania w całym okresie
eksploatacji;
- dołączenie oprogramowania na nośniku umoŜliwiającym restart
aplikacji serwisującej radiostacje.
Kryteria podstawowe:
Wymagania:
Generator RF
- zakres częstotliwości 400 KHz – 1 GHz;
- poziom mocy – 141 do +5 dBm;
- rozdzielczość poziomu: 0,1 dB
- rozdzielczość częstotliwości 10 Hz;
- rodzaj modulacji AM FM;
- przebieg SINE, SQUARE.
Odbiornik RF:
- demodulacja AM, FM;
- zakres częstotliwości 400 kHz do 1 GHz.
Modulacja AM wewnętrzna:
- głębokość mod. 0 do 99%
Modulacja FM wewnętrzna:
- dewiacja 0 do 75 kHz.
Woltomierz:
- zakres częstotliwości DC i 50 Hz do 50 kHz;
- woltomierz audio Ac/DC;
- zakres 0 do 100 V RMS.
Miernik zniekształceń: zakres 0 do 100%.
Miernik audio sygnał/szum. SINAD, S/N:
- zakres 0 do 50 dB.
Miernik częstotliwości:
- zakres 100 kHz do 1 GHz.
Miernik mocy RF:
- zakres częstotliwości 200 kHz do 1 GHz;
- poziom 0,05 mW do 150 W;
- rozdzielczość 0,1 dB.
Miernik modulacji AM:
- zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz;
- zakres głębokości modulacji 0 do 99%.
Miernik modulacji FM:
- zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz;
- zakres dewiacji 0 do 75 kHz.
Analizator widma:
- zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz;
- generator śledzący.
Miernik harmoniczny
Wbudowany analizator widma audio
Kolorowy wyświetlacz LCD
Zakres temperatury pracy 0 do 50 C
Dodatkowe złącza:
- RS 232;
- 9way female D type.
Napięcie zasilania:
- 100-240 VAC.
Przewody pomiarowe: w komplecie.
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Opcja dodatkowa:
- moŜliwość testowania odbiorników ILS/VOR;
- interfejs GPIB;
- zapisywanie danych pomiarowych i ustawień przyrządu na
karcie pamięci.

Część nr 3

Część nr 4

Reflektometr
Urządzenie do
pomiaru kabli
światłowodowych

Wiertarka udarowa
MAKITA HR2611 lub
równowaŜna

Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata;
- protokół kalibracji;
- dokumentacja;
- instrukcja obsługi w języku polskim.
Kryteria podstawowe
Urządzenie
do
diagnostyki,
analizy,
pomiaru
światłowodowych o parametrach:
Wymagania:
- długość pomiaru:
DTX-MFM2: ≤ 5,000 m z 62.5 or 50 µm włókno,
DTX-EFM2: ≤ 5,000 m z 62.5, 50 µm włókno,
DTX-SFM2: ≤ 10,000 m z 9 µm jedno modowe włókno.
- zakres siły pomiaru:
Od 0 do -60 dBm (1310 nm and 1550 nm),
Od 0 do -52 dBm (850 nm).
- Źródła mocy:
DTX-MFM2: ≥ -20 dBm,
DTX-SFM2: ≥ -7 dBm.
- złącza: (dołączane lub wbudowane w urządzenie)
• Adapter S.C.
• Adapter LC
• Adapter ST
• Adapter FC
- typ lasera:
• Class II CDRH, 650 nm.

kabli

Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata;
- protokół kalibracji;
- dokumentacja;
- instrukcja obsługi w języku polskim.
Kryteria podstawowe
- 3 ryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie;
- 40- pozycyjne przedstawienie dłuta;
- wyłącznik elektroniczny;
- rękojeść antypoślizgowa;
- dioda LED oświetlająca obszar roboczy.
Dane techniczne:
- moc znamionowa: 800 W;
- prędkość obrotowa: 0-1200 obr/min;
- częstotliwość udarów: 0-4600/min;
- energia pojedynczego udaru: 2,4 J;
- zdolność wiercenia:
beton/ stal/ drewno/ koronka – 26/13/32/68 mm;
- uchwyt wiertarski: SDS-PLUS.
WyposaŜenie:
- walizka;
- ogranicznik głębokości;
- uchwyt boczny;
- uchwyt szybko – wymienny SDS-PLUS;
- uchwyt cylindryczny.
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Część nr 5

Szlifierka
kątowa
MAKITA 9565H lub
równowaŜna

Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata;
- dokumentacja;
- instrukcja obsługi w języku polskim
Kryteria podstawowe
Dane techniczne:
- moc znamionowa 1100W;
- prędkość obrotowa: 11000 obr.min;
- średnica tarczy: fi 125mm;
- gwint wrzeciona: M14x2.
WyposaŜenie:
- osłona;
- uchwyt boczny;
- kołnierz mocujący;
- nakrętka kołnierza;
- klucz do nakrętek czołowych;
- tarcza szlifierska

Część nr 6

Wkrętarka
akumulatorowa
MAKITA
BDF456RFE
równowaŜna

lub

Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata;
- dokumentacja;
- instrukcja obsługi w języku polskim.
Kryteria podstawowe
- 4- biegunowy silnik prądu stałego;
- 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego;
- płynna regulacja obrotów;
- dioda LED oświetlająca obszar roboczy.
Dane techniczne:
- prędkość obrotowa
1 bieg/2 bieg: 0 ÷ 400/0 ÷ 1500 obr/min;
- max zdolność wiercenia:
Stal/ drewno fi 13/38 mm;
- zakres mocowania: 1,5 ÷ 13mm;
- max moment obrotowy miękki/twardy: 36/50Nm;l
- napięcie: 18V;
- pojemność: 1,3/3,0 Ah.
WyposaŜenie:
- walizka;
- 2 akumulatory;
- ładowarka DC18RC;
- uchwyt wiertarski 13mm;
- końcówka wkrętakowa.
Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata:
- dokumentacja;
- instrukcja obsługi w języku polskim.
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Część nr 7

Szlifierka
stołowa
BOSCH GSM 200
lub równowaŜna

Kryteria podstawowe
- średnica tarczy: 200 mm;
- szerokość tarczy szlifierskiej: 25 mm;
- ziarnistość: 36 +60;
- moc nominalna: 700 W;
- nominalna prędkość obrotowa: 2800 1/min;
- wysoce wydajne silniki z pełnym ułoŜyskowaniem kulkowym,
zabezpieczone przed pyłem dzięki zamknięciu w obudowach;
- pokrywy ochronne z odlewu metalowego;
- regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i
odpryskami;
- stabilne, regulowane podstawy do oparcia elementów
obrabianych;
- łatwa i szybka wymiana tarcz szlifierskich;
- włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed wnikaniem pyłu;
- tarcza szlifierska, ziarnistość 36;
- tarcza szlifierska, ziarnistość 60.
Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata;
- dokumentacja;
- instrukcja obsługi w języku polskim.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

WYKONAWCA
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I PRZYRZĄDÓW DIAGNOSTYCZNO - POMIAROWYCH
Firma ………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą (adres, kod, miejscowość) …………………………………………………………………………...
NIP: …………………………………………

REGON:…………………………………………

tel. ……………………………………………

fax. ………………………………………………

adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………..,

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ zgodnie z niniejszą ofertą:

Część nr 1 - Zestaw serwisowy radiostacji PR4G
L.p.

Typ sprzętu, nazwa,

Ilość

Cena jednostkowa

Cena brutto

producent

(szt.)

brutto (w PLN)

(w PLN)

1.

3
Wartość brutto

Wartość brutto części nr 1 ……………………… zł.,
słownie złotych: ………………………………………………………………………..…………,
stawka podatku VAT: ……….
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Specyfikacja części nr 1

Spełnia/nie spełnia
(wpisać odpowiednio)
JeŜeli występuje parametr
wpisać odpowiedni parametr

Zestaw powinien zapewnić:
- przeprowadzenie diagnostyki pracy radiostacji typu: RRC 9200, RRC 9210,
RRC 9211, RRC 9500, RRC 9311AP
- konfigurację podstawowych parametrów radiowych
- interfejs do generacji danych radiowych dla zdefiniowanej liczby radiostacji
- automatyczną konfigurację radiostacji do pracy w trybie cyfrowym
- wygenerować raport o uszkodzeniach poszczególnych modułów radiostacji
- zweryfikowanie i zaimplementowanie danych radiowych typu: prędkość transmisji,
trybu pracy radiostacji, klucze COMSEC, TRANSEC.
Skład zestawu:
- notebook z systemem operacyjnym
- aplikacja serwisowa
- klucz zabezpieczający
- przewód z konwerterem sygnałów umoŜliwiający podłączenie komputera do
radiostacji
- torba transportowa zapewniająca bezpieczne przechowywanie oraz przenoszenie
zestawu serwisowego
Apilkacja Serwisowa zestawu do sprawdzania PR4G powinna umoŜliwić:
- utworzenie nowego projektu sieci radiowych
- wczytanie zapisanego projektu sieci radiowych
- zaprogramowanie radiostacji
- test radiostacji
- zaprogramowanie radiostacji z gotowego pliku DDI
- zmianę parametrów radiostacji
- zmianę danych radiowych w pojedynczym kanale
- aplikacja serwisowa zbudowana w formie graficznego interfejsu uŜytkownika;
- uruchomienie poprzez podłączenie do portu USB notebooka specjalnego klucza
sprzętowego
- autotest radiostacji określający moŜliwość pracy radiostacji
- test radiostacji wyzwalany określający który moduł radiostacji działa nieprawidłowo
- zapisanie raportu z przeprowadzonej diagnostyki opatrzonego w numer fabryczny
oraz typ urządzenia
- weryfikację wszystkich niezbędnych danych radiowych typu: tryb transmisji,
prędkość transmisji, rodzaj synchronizacji, częstotliwość, klucze
- posiadać funkcję generowania kluczy
- umoŜliwiać zmianę parametrów pracy radiostacji w pojedynczym kanale typu.
Tryb pracy, prędkość transmisji, częstotliwość wywołania kanałowego, plany
częstotliwości
Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata
- dokumentacja
- instrukcja obsługi w języku polskim
- moŜliwość aktualizacji oprogramowania w całym okresie eksploatacji
- dołączenie oprogramowania na nośniku umoŜliwiającym restart aplikacji
serwisującej radiostacje
Wymagania minimalne dla Notebook:
- procesor 1GHz lub szybszy
- co najmniej 2 GB RAM
- co najmniej 2 GB na twardym dysku
- co najmniej 2 złącza USB
- karta grafiki min 256 MB RAM
- system operacyjny Windows XP Professional PL lub nowszy
- zainstalowana platforma NET Framework 4.0.
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Część nr 2 – Radiotester typu 2945B lub równowaŜny
L.p.

Typ sprzętu, nazwa,

Ilość

Cena jednostkowa

Cena brutto

producent

(szt.)

brutto (w PLN)

(w PLN)

1.

2
Wartość brutto

Wartość brutto części nr 2 ……………………… zł.,
słownie złotych: ………………………………………………………………………..…………,
stawka podatku VAT: ……….

Dane techniczne i specyfikacja części nr 2

Spełnia/nie spełnia
(wpisać odpowiednio)
JeŜeli występuje parametr
wpisać odpowiedni
parametr

Generator RF
- zakres częstotliwości 400 KHz – 1 GHz
- poziom mocy – 141 do +5 dBm
- rozdzielczość poziomu: 0,1 dB
- rozdzielczość częstotliwości 10 Hz
- rodzaj modulacji AM FM
- przebieg SINE, SQUARE
Odbiornik RF
- demodulacja AM, FM
- zakres częstotliwości 400 kHz do 1 GHz
Modulacja AM wewnętrzna:
- głębokość mod. 0 do 99%
Modulacja FM wewnętrzna:
- dewiacja 0 do 75 kHz
Woltomierz:
- zakres częstotliwości DC i 50 Hz do 50 kHz
- woltomierz audio Ac/DC
- zakres 0 do 100 V RMS
Miernik zniekształceń: zakres 0 do 100%
Miernik audio sygnał/szum. SINAD, S/N:
- zakres 0 do 50 dB.
Miernik częstotliwości:
- zakres 100 kHz do 1 GHz
Miernik mocy RF:
- zakres częstotliwości 200 kHz do 1 GHz
- poziom 0,05 mW do 150 W
- rozdzielczość 0,1 dB
Miernik modulacji AM:
- zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz
- zakres głębokości modulacji 0 do 99%
Miernik modulacji FM:
- zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz
- zakres dewiacji 0 do 75 kHz
Analizator widma:
- zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz
- generator śledzący
Miernik harmoniczny
Wbudowany analizator widma audio
Kolorowy wyświetlacz LCD
Zakres temperatury pracy 0 do 50 C
Dodatkowe złącza:
- RS 232
- 9way female D type
Napięcie zasilania:
- 100-240 VAC
Przewody pomiarowe: w komplecie
Opcja dodatkowa:
- moŜliwość testowania odbiorników ILS/VOR
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- interfejs GPIB
- zapisywanie danych pomiarowych i ustawień przyrządu na karcie pamięci
Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata
- protokół kalibracji
- dokumentacja
- instrukcja obsługi w języku polskim

Cześć nr 3 – Reflektometr – przyrząd do pomiaru kabli światłowodowych
L.p.
Typ sprzętu, nazwa,
Ilość
Cena jednostkowa
producent
1.

(szt.)

brutto (w PLN)

Cena brutto
(w PLN)

1
Wartość brutto

Wartość brutto części nr 3 ……………………… zł.,
słownie złotych: ………………………………………………………………………..…………,
stawka podatku VAT: ……….

Dane techniczne i specyfikacja części nr 3

Spełnia/nie spełnia
(wpisać odpowiednio)
JeŜeli występuje parametr
wpisać odpowiedni
parametr

Wymagania:
- długość pomiaru:
DTX-MFM2: ≤ 5,000 m z 62.5 or 50 µm włókno,
DTX-EFM2: ≤ 5,000 m z 62.5, 50 µm włókno,
DTX-SFM2: ≤ 10,000 m z 9 µm jedno modowe włókno
- zakres siły pomiaru:
Od 0 do -60 dBm (1310 nm and 1550 nm),
Od 0 do -52 dBm (850 nm)
- Źródła mocy:
DTX-MFM2: ≥ -20 dBm,
DTX-SFM2: ≥ -7 dBm
- złącza: (dołączane lub wbudowane w urządzenie)
•
Adapter S.C.
•
Adapter LC
•
Adapter ST
•
Adapter FC
- typ lasera:
•
Class II CDRH, 650 nm
Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata
- protokół kalibracji
- dokumentacja
- instrukcja obsługi w języku polskim
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Część nr 4 – Wiertarka udarowa MAKITA HR2611 lub równowaŜna
L.p.
Typ sprzętu, nazwa,
Ilość
Cena jednostkowa
producent
1.

(szt.)

brutto (w PLN)

Cena brutto
(w PLN)

6
Wartość brutto

Wartość brutto części nr 4 ……………………… zł.,
słownie złotych: ………………………………………………………………………..…………,
stawka podatku VAT: ……….

Dane techniczne i specyfikacja części nr 4

Spełnia/nie spełnia
(wpisać odpowiednio)
JeŜeli występuje
parametr wpisać
odpowiedni parametr

Kryteria podstawowe:
- 3 ryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- 40- pozycyjne przedstawienie dłuta
- wyłącznik elektroniczny
- rękojeść antypoślizgowa
- dioda LED oświetlająca obszar roboczy
Dane techniczne:
- moc znamionowa: 800 W
- prędkość obrotowa: 0-1200 obr/min
- częstotliwość udarów: 0-4600/min
- energia pojedynczego udaru: 2,4 J
- zdolność wiercenia:
beton/ stal/ drewno/ koronka – 26/13/32/68 mm
- uchwyt wiertarski: SDS-PLUS
WyposaŜenie:
- walizka
- ogranicznik głębokości
- uchwyt boczny
- uchwyt szybko – wymienny SDS-PLUS
- uchwyt cylindryczny
Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata
- dokumentacja
- instrukcja obsługi w języku polskim

Część nr 5 – Szlifierka kątowa MAKITA 9565 lub równowaŜna
L.p.
Typ sprzętu, nazwa,
Ilość
Cena jednostkowa
producent
1.

(szt.)

brutto (w PLN)

Cena brutto
(w PLN)

10
Wartość brutto

Wartość brutto części nr 5 ……………………… zł.,
słownie złotych: ………………………………………………………………………..…………,
stawka podatku VAT: ……….
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Dane techniczne i specyfikacja części nr 5

Spełnia/nie spełnia
(wpisać odpowiednio)
JeŜeli występuje
parametr wpisać
odpowiedni parametr

Dane techniczne:
- moc znamionowa 1100W
- prędkość obrotowa: 11000 obr.min
- średnica tarczy: fi 125mm
- gwint wrzeciona: M14x2
WyposaŜenie:
- osłona
- uchwyt boczny
- kołnierz mocujący
- nakrętka kołnierza
- klucz do nakrętek czołowych
- tarcza szlifierska
Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata
- dokumentacja
- instrukcja obsługi w języku polskim

Część nr 6 – Wkrętarka akumulatorowa MAKITA BDF456 lub równowaŜna
L.p.
Typ sprzętu, nazwa,
Ilość
Cena jednostkowa
producent
1.

(szt.)

Cena brutto

brutto (w PLN)

(w PLN)

10
Wartość brutto

Wartość brutto części nr 6 ……………………… zł.,
słownie złotych: ………………………………………………………………………..…………,
stawka podatku VAT: ……….

Dane techniczne i specyfikacja części nr 6

Spełnia/nie spełnia
(wpisać odpowiednio)
JeŜeli występuje
parametr wpisać
odpowiedni parametr

Kryteria podstawowe:
- 4- biegunowy silnik prądu stałego
- 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- płynna regulacja obrotów
- dioda LED oświetlająca obszar roboczy
Dane techniczne:
- prędkość obrotowa
1 bieg/2 bieg: 0 ÷ 400/0 ÷ 1500 obr/min
- max zdolność wiercenia:
Stal/ drewno fi 13/38 mm
- zakres mocowania: 1,5 ÷ 13mm
- max moment obrotowy miękki/twardy: 36/50Nm
- napięcie: 18V
- pojemność: 1,3/3,0 Ah
WyposaŜenie:
- walizka
- 2 akumulatory
- ładowarka DC18RC
- uchwyt wiertarski 13mm
- końcówka wkrętakowa
Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata
- dokumentacja
- instrukcja obsługi w języku polskim
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Część nr 7 – Szlifierka stołowa BOSCH GSM 200 lub równowaŜna
L.p.
Typ sprzętu, nazwa,
Ilość
Cena jednostkowa
producent
1.

(szt.)

brutto (w PLN)

Cena brutto
(w PLN)

6
Wartość brutto

Wartość brutto części nr 7 ……………………… zł.,
słownie złotych: ………………………………………………………………………..…………,
stawka podatku VAT: ……….

Dane techniczne i specyfikacja części nr 7

Spełnia/nie spełnia
(wpisać odpowiednio)
JeŜeli występuje
parametr wpisać
odpowiedni parametr

Kryteria podstawowe:
- średnica tarczy: 200 mm
- szerokość tarczy szlifierskiej: 25 mm
- ziarnistość: 36 +60
- moc nominalna: 700 W
- nominalna prędkość obrotowa: 2800 1/min
- wysoce wydajne silniki z pełnym ułoŜyskowaniem
kulkowym, zabezpieczone przed pyłem dzięki zamknięciu w
obudowach
- pokrywy ochronne z odlewu metalowego
- regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i
odpryskami
- stabilne, regulowane podstawy do oparcia elementów
obrabianych
- łatwa i szybka wymiana tarcz szlifierskich
- włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed wnikaniem pyłu
- tarcza szlifierska, ziarnistość 36
- tarcza szlifierska, ziarnistość 60
Kryteria dodatkowe:
- gwarancja 2 lata
- dokumentacja
- instrukcja obsługi w języku polskim

Osoba upowaŜniona do kontaktów w zakresie realizacji umowy: ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, nr telefonu)

Oświadczamy, Ŝe:
1. Spełniamy wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeŜeń oraz
posiedliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
3. Zaoferowane części zamienne spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ.
4. Na oferowany asortyment udzielimy gwarancji na okres nie mniejszy niŜ 24 miesiące, liczony od
momentu dostarczenia go Zamawiającemu.
5. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas
zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
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7. Zamówienie zamierzamy wykonać sami – bez udziału podwykonawców.
(W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w załączeniu naleŜy podać
wyszczególnienie części powierzonej).
8. Nasza firma nie naleŜy do grupy kapitałowej.
(W przypadku przynaleŜności Wykonawcy do grupy kapitałowej naleŜy podać listę podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych).

..................................
miejscowość

.....................
data

........................................………….........................
Podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

Umowa Nr ....../2014 (projekt)
Zawarta w Toruniu w dniu …………2014 r. pomiędzy:
JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4620 z siedzibą w Toruniu, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń,
NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje:
Dowódca – ………………………………….
a
Firmą: …………..…, z siedzibą w ……………, ul. ……….…, …….., NIP: ..…, REGON: …, zwaną dalej
WYKONAWCĄ, którą reprezentuje/ą:
……………………………

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niŜ 134 tys. euro.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposaŜenia i przyrządów diagnostyczno – pomiarowych,
zgodnie z danymi technicznymi określonymi w Załączniku nr 1 do umowy, który stanowi jej integralną
część.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących części:

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych
i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.
3. Wykonawca przy dostawie do kaŜdego przedmiotu zamówienia dołączy:
3.1. dokumentację techniczną zawierającą opis urządzenia, instrukcję obsługi, wykaz punktów
serwisowych na terenie całego kraju (dotyczy wszystkich 7 części);
3.2. kartę gwarancyjną (dotyczy wszystkich 7 części);
3.3. certyfikat lub świadectwo kalibracji z danymi kalibracji, wystawione przez GUM lub
akredytowane laboratorium

pomiarowe zgodne z normą PN – EN – ISO/IEC/17025 lub

wystawionym przez producenta przyrządów (dotyczy części nr 2, nr 3).
4. Dostarczone wyroby będą nowe, nieuŜywane, kategorii I (pierwszej).
5. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko transportem własnym Wykonawcy.

§ 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata na ogólną
kwotę brutto: ………………… zł. (słownie: ………………………………………………….).
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2. Wyszczególnienie cen jednostkowych:
L.p.

Typ sprzętu, nazwa, producent

Ilość
(szt.)

Cena
jednostkowa
brutto (w PLN)

Cena brutto
(w PLN)

1.
2.
…
Wartość brutto

3. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres
obowiązywania umowy.

§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do dnia 28 listopada 2014 r.

§ 4. MIEJSCE DOSTAWY
Przedmiot

zamówienia

Wykonawca

dostarczy

do

JW.

4224

Skład

nr

2

w

Toruniu

przy ul. Okólnej 37.

§ 5. DOSTAWA I ODBIÓR
1. Przedmiot umowy musi być dostarczony do Odbiorcy wraz z fakturą.
2. Przyjęcie dostawy realizowane będzie w dni robocze (za dni robocze uwaŜa się dni od poniedziałku
do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00-14.00. Przed planowaną dostawą
Wykonawca skontaktuje się z ekspedycją Składu nr 2 – tel. 56 653 36 14 lub 56 653 37 65.
3.

Wykonawca zobowiązany jest naleŜycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas transportu

w opakowaniu wielokrotnego uŜytku. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu
umowy (braki i wady powstałe w czasie transportu).
4. Strony ustaliły, Ŝe uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeŜeli Wykonawca skutecznie przekaŜe
go Odbiorcy, tj. na podstawie protokołu przyjęcia – przekazania sporządzonego przez Wykonawcę
i podpisanego przez przedstawicieli Odbiorcy i Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za sprzęt do czasu jego
formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania przez strony protokołu przyjęcia – przekazania.
6. Datę podpisania protokołu przyjęcia - przekazania przyjmuje się jako termin faktycznego wykonania
umowy.

§ 6. WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony przedmiot
umowy, licząc od momentu dostawy do Odbiorcy. Gwarancja powinna obejmować równieŜ wyroby i
usługi nabyte u kooperantów (poddostawców) przez Wykonawcę.
Strona 25 z 30

Numer referencyjny – P/60IW/14

2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach,
i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli
dostarczone wyroby stanowią własność osoby trzeciej albo, jeŜeli są obciąŜone prawem osoby trzeciej,
mają wadę zmniejszającą ich wartość lub uŜyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają
właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeŜeli dostarczono je w stanie niezupełnym.
3. O wadzie fizycznej wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w chwili ujawnienia w nich wad
fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Forma zawiadomienia
(reklamacji) zostanie określona w karcie gwarancyjnej. Powinna to być forma pisemna.
4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów
wolnych od wad, jeŜeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili złoŜenia
reklamacji.
5. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu dyslokacji na terenie kraju lub na
własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich naprawienia. Wyroby wolne od wad
Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca aktualnej dyslokacji na terenie kraju, w terminie
14 dni od chwili złoŜenia reklamacji.
6. Wymiany przedmiotu umowy Wykonawca dokona bez Ŝadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy
zmianie.
7. W przypadku wymiany przedmiotu na nowy, termin gwarancji biegnie od nowa. W pozostałych
przypadkach termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, w jakim uŜytkownik nie mógł korzystać
z przedmiotu umowy.
8. W kartach gwarancyjnych muszą być zawarte informacje o warunkach udzielonej gwarancji oraz
sposobie postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej. Warunki
udzielonej gwarancji nie mogą zawierać zapisów ograniczających prawa uprawnionego do gwarancji,
niezgodne z zapisami niniejszej umowy, pod rygorem ich niewaŜności.
9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeŜeli
Wykonawca wadę zataił.
10. Zamawiający ma prawo usunąć uszkodzenie w innej firmie, jeŜeli Wykonawca nie podejmie działań
w zakresie usunięcia uszkodzenia w terminie określonym w pkt 4 i 5, a kosztami naprawy
(potwierdzonymi fakturami) obciąŜy Wykonawcę. Zamawiający z tego powodu nie traci prawa
gwarancji udzielonego przez Wykonawcę.

§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Dostawa przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1, opłacona będzie według wartości
uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w § 2 umowy.
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę:
2.1. Oryginału faktury wystawionej na Zamawiającego, określającej numer i przedmiot
umowy zgodnie z §1 niniejszej umowy;
2.2. Protokołu przyjęcia-przekazania przedmiotu umowy;
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 naleŜy dostarczyć w terminie wykonania umowy.
4. Zamawiający nie będzie odpowiadał za skutki wynikające z § 10 ust. 1 umowy spowodowane
niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.
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§ 8. SPOSÓB ZAPŁATY
Zapłata za wykonaną dostawę przedmiotu umowy, określonego w § 1, nastąpi w formie polecenia
przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2. Termin zapłaty
uwaŜa się za zachowany, jeŜeli obciąŜenie rachunku dłuŜnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu
wymagalności zapłaty.

§ 9. KARY UMOWNE
1.

Strony

postanawiają,

Ŝe

kary

umowne

będą

naliczane

w następujących

wypadkach,

w wysokościach:
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych wyłącznie
od Wykonawcy kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
1.2. W przypadku opóźnienia terminu wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za kaŜdy dzień opóźnienia.
1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych wyłącznie
od Zamawiającego kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt 1.1 i 1.2 Zamawiający wystawi notę
obciąŜającą Wykonawcę. PowyŜsza nota stanowi podstawę regulowania naleŜności z tytułu kar
umownych.
3. JeŜeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej
szkody, to strona, która poniosła szkodę moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego,
dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym
związkiem z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez
stronę drugą.
4. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pienięŜnych oraz
uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za
niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań
wynikających z umowy.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy,
w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z Ŝądaniem zapłaty. W przypadku
nieterminowego opłacenia kary umownej Zamawiający w trybie natychmiastowym potrąci
naleŜność z tytułu zastosowania kary z dowolnej naleŜności Wykonawcy, o czym powiadomi
Wykonawcę na piśmie.
6. Wykonawca w przypadku zwłoki w zapłacie kary przez Zamawiającego będzie dochodzić zapłaty
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowień umowy oraz niedotrzymania terminów jej
wykonania, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenie kar
umownych przewidzianych w § 9 umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie całości umowy lub jej
części nie leŜy w interesie Sił Zbrojnych oraz w przypadku zaistnienia okoliczności określonych
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego
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odstąpienia od umowy, na warunkach określonych w art. 145 pkt 2 przywołanej Ustawy.
3. Odstąpienie musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

§ 11. WIERZYTELNOŚCI
1. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie moŜe przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego
bez jego zgody wyraŜonej na piśmie.

§ 12. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca powierzy wykonanie …………………………….., firmie …( nazwę i adres)……………..
2. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne.
Wykonawca ponosi równieŜ całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przez nich przewidzianych umową
terminów.
3. Wykonawca nie moŜe zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, Ŝe
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców/ poddostawców.

§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wynosi …… zł., (słownie złotych: ……………………..)
i zostało wniesione w formie ………………………………………
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.

§ 14. INNE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 14 dni przed terminem określonym w § 3 o stanie
realizacji umowy oraz niezwłocznie, gdy pojawi się zagroŜenie jej wykonania.
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści oferty.
Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania pisemnej formy,
uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem jej niewaŜności.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy:
a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
b) Kodeksu cywilnego.
4. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy naleŜy kierować na adres Zamawiającego.
5. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla
siedziby Zamawiającego.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym dla kaŜdej ze stron oraz w dwóch kopiach dla:
- Szefa SESŁIiWE;
- Dowódcy JW. 4224.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
UZGODNIONO:
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
……………………………
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
My/Ja, niŜej podpisani/y:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
reprezentując firmę:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam/y, iŜ spełniam/y warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a w tym:
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadam/y wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. Dysponujemy/ę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. Znajdujemy/ę się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

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

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

(miejscowość i data)
.........................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

……………………………
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
My/Ja, niŜej podpisani/y:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
reprezentując firmę:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam/y, iŜ nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013
r., poz. 907 z późn. zm.).

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

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

(miejscowość i data)
.........................................
podpisy
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