BDG.ZPB.230.15.2015

ZAMAWIAJĄCY:
ADRES:

SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 94
00 – 807 WARSZAWA

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SKŁADANIA OFERT
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
NA NAPRAWY I LEGALIZACJE 210 SZT. STACJONARNYCH URZĄDZEŃ
REJESTRUJĄCYCH TYPU FOTORAPID CM, OBUDÓW WRAZ Z KONSTRUKCJĄ
WSPORCZĄ ORAZ UAKTUALNIANIE OPROGRAMOWANIA URZĄDZEŃ
DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO STANDARDU WYMIANY DANYCH.
NUMER SPRAWY BDG.ZPB.230.15.2015
Zapraszając do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający niniejszym
udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obejmującą:
Część I
Warunki ogólne SIWZ (WO)
Część II
Warunki szczególne SIWZ oraz formularze pomocnicze (WS)
Część III
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Część IV
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (IPU)
Wszystkie części SIWZ należy czytać łącznie i traktować jako wzajemnie się uzupełniającą całość.
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot w dniu
26.09.2015 r. numer 2015/S 187-339110 Oferty należy składać w terminie do dnia 03.11.2015 r.
do
godz.
13:00
na
adres
Główny
Inspektorat
Transportu
Drogowego,
Al. Jerozolimskie 94, 00 – 807 Warszawa, biuro podawcze (parter budynku).
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, adres jw.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Kamil Jaworski, tel. 22/220-46-24, fax (22) 220 48 99
kontakt w godz.: od 9:00 do 15:30, e-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Niniejsze zaproszenie jest elementem SIWZ.
Warszawa, dnia 28.09.2015 r.
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Część I SIWZ
WARUNKI OGÓLNE (WO)
1.

Zamawiający.
Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94, 00 – 807 Warszawa
strona internetowa: www.gitd.gov.pl

2.

Zamówienie.
Przedmiot niniejszego postępowania jest określony w Części III i IV SIWZ.

3.
3.1.

Wykonawca.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu
na podstawie przepisów art. 24 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotów trzecich,
które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, żaden z Wykonawców i żaden
z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów
art. 24 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa
oświadczenia i dokumenty, które są wskazane w Części II SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określa Części II SIWZ.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
oświadczenia i dokumenty, które są wskazane w Części II SIWZ.
W przypadku, gdy opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
określony w Części II SIWZ odnosi się do kwot podanych w złotych polskich (PLN)
a Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskaże kwoty
w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb oceny spełniania warunku udziału
w postępowaniu kwoty te zostaną przez Zamawiającego przeliczone na złoty polski
po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie
opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli
kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Opis sposobu przygotowania ofert.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jeżeli Zamawiający dopuścił składanie ofert
częściowych oferta musi obejmować całość części zamówienia. Opis ewentualnych części
zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.
Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (formularz numer OF.0) oraz dokumenty
wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
4.4.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak przesłanek wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 3 i wymagane
postanowieniami Części II i III SIWZ;
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4.4.2.

4.4.3.
4.4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może
być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie
z postanowieniami Warunków szczególnych SIWZ. W przypadku gdy wymagane
wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien złożyć
wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia.

Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (formularze)
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy.
Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku
polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny
być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty
i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. muszą być podpisane lub parafowane
przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej
przez notariusza, wystawcę dokumentu lub Wykonawcę. Pełnomocnictwa dołączone
do oferty powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza.
Wszystkie strony oferty winny być ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w pkt 4.10. W treści oferty powinna
być umieszczona informacja o ilości stron.
Jeżeli w ofercie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca obowiązany
jest jednoznacznie zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca aby informacje, co do których
Wykonawca czyni zastrzeżenie, iż podlegają one ochronie jako tajemnica
przedsiębiorstwa, były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale
ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.
Prawidłowość dokonanego przez Wykonawcę zastrzeżenia będzie badana zgodnie
z następującymi zasadami:
4.10.1. Zamawiający uwzględni zastrzeżenie, o którym mowa powyżej pod warunkiem,
że Wykonawca:
a) wskaże w sposób jednoznaczny informacje podlegające tajemnicy
przedsiębiorstwa;
b) do oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn
faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych
uprawniających do dokonania zastrzeżenia;
c) do oferty załączy streszczenie lub opis zastrzeżonych informacji
i dokumentów, który Zamawiający będzie mógł udostępniać osobom trzecim;
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W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje
podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia
zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem
spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia,
Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa
bez
obowiązku
żądania
dodatkowych
wyjaśnień
od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej
odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku
z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim.
W pozostałych przypadkach, jeżeli Zamawiający nie uzna prawidłowości
dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, poinformuje Wykonawcę
o tym fakcie pisemnie w terminie 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert, co najmniej
jednak na 10 dni przed ich ujawnieniem. Jeśli w okresie tym Wykonawca
skorzysta ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Pzp, Zamawiający
wstrzyma się z ujawnianiem tych informacji do czasu wydania orzeczenia przez
KIO lub - uwzględniając odwołanie - odstąpi od zamierzonej czynności
ujawnienia zastrzeżonych informacji osobie lub osobom trzecim.
4.10.3. Przed podjęciem decyzji o braku uznania prawidłowości dokonanego przez
Wykonawcę zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający może
zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku termin
14 dni, o którym mowa w pkt 4.10.2, ulega przedłużeniu o czas wyznaczony przez
Zamawiającego na złożenie przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień.
4.10.4. Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, iż podlegającą ochronie tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowią informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, to jest w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres podany w Zaproszeniu do składania ofert oraz
opisane: „Oferta na Naprawy i legalizacje 210 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących
typu Fotorapid CM, obudów wraz z konstrukcją wsporczą oraz uaktualnianie
oprogramowania urządzeń do aktualnie obowiązującego standardu wymiany danychsprawa nr BDG.ZPB.230.15.2015” i „Nie otwierać przed dniem … .” - (proszę wpisać
termin otwarcia ofert)
Wymagania określone w pkt 4.9-4.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach
lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem
nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny
być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA NR …” albo „WYCOFANIE”.
W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert,
stosować się będzie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
Oferty wraz z załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku w podanych
w Zaproszeniu do składania ofert godzinach urzędowania, za wyjątkiem świąt.
4.10.2.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.
4.15.

5.

Wymagania dotyczące wadium.
Wymagania dotyczące wadium oraz jego wysokości określa Część II SIWZ.
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6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
Termin związania ofertą został określony w Części II SIWZ. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą, o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium, jeżeli wadium w postępowaniu było wymagane.
Jeżeli wadium w postępowaniu było wymagane, przedłużenie terminu związania ofertą
jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
jego przedłużenia, dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
Składanie i otwarcie ofert.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert określa Zaproszenie do udziału
w postępowaniu.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę)
oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych
w ofercie.
Kwalifikacja Wykonawców.
Zamawiający oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu
z ubiegania się o zamówienie oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2d, 3 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający
wezwie Wykonawców do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ustawy Pzp.
Badanie i ocena ofert.
W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie
Wykonawców do wyjaśnienia treści oferty i poprawi w ofertach omyłki.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku spełnienia przesłanki z art. 89 ustawy Pzp.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert
określone w Części II SIWZ, z tym że:
9.3.1. w przypadku gdy przewidziano wybór oferty najtańszej (jedynym kryterium
jest cena), za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawcę
nie podlegającego wykluczeniu. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
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9.3.2.

9.3.3.

w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach;
w przypadku gdy przewidziano wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie
(zastosowanie ma kilka kryteriów oceny ofert), za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną;
Jeżeli zostanie złożona oferta, 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 uiścić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.

Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp lub - jeżeli przewiduje to Część II SIWZ - w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie
z art.93 ust. 3 ustawy Pzp.

11.
11.1.

Udzielenie zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, miejsce i termin
podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

11.2.
11.3.
11.4.

12.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego wysokości
określa Część II SIWZ.

13.

Środki ochrony prawnej.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawiera Część II SIWZ.

14.

Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień treści SIWZ oraz
oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
Dane teleadresowe określa Zaproszenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie drogą
elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie
niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Procedura wyjaśniania lub zmiany treści SIWZ określona została w art. 38 ustawy Pzp.

14.1.

14.2.

14.3.
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14.4.

Zamawiający udzieli Wykonawcy wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, przekazując treść pytań i wyjaśnień
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień
lub treścią protokołu z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
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FORMULARZ NUMER OF.0.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OFERTA
dla
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Naprawy i legalizacje 210 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu Fotorapid CM, obudów
wraz z konstrukcją wsporczą oraz uaktualnianie oprogramowania urządzeń do aktualnie
obowiązującego standardu wymiany danych” my niżej podpisani:
…………………………………………………
…………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)
1)
2)
3)

4)
5)
6)

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu (dalej „SIWZ”),
oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych
jej postanowieniami;
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
a) Łączna
cena
ważona:
netto
…………………………………..
(słownie
………………………………………….…) złotych + podatek VAT …%, to jest za cenę
brutto …………………………………….. (słownie ……………...................) złotych;
b) Cena
przygotowania
do
legalizacji
wraz
z
legalizacją
netto
………………………………….. (słownie ………………………………………….…)
złotych + podatek VAT …%, to jest za cenę brutto ……………………………………..
(słownie ……………...................) złotych;
c) Czas naprawy …………… dni (maksimum 14 dni);
d) Czas przygotowania do legalizacji: nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych;
e) Cena jednej roboczogodziny pracy serwisanta netto …………………………………..
(słownie ………………………………………….…) złotych + podatek VAT …%, to jest
za cenę brutto …………………………………….. (słownie ……………...................)
złotych;
f) uaktualnianie oprogramowania 210 urządzeń do obowiązującego standardu wymiany
danych netto ………………………….. (słownie……………………………………….…)
złotych + podatek VAT …%, to jest za cenę brutto ……………………………………..
(słownie ……………...................) złotych w tym za wykonanie uaktualnienia
oprogramowania jednego urządzenia do obowiązującego standardu wymiany danych netto
…………………………………..
(słownie……………………………………….…)
złotych + podatek VAT …%, to jest za cenę brutto ……………………………………..
(słownie ……………...................) ;
oferujemy okres gwarancji wynoszący … (minimum 1 rok) oraz rękojmi wynoszący …
(minimum 1 rok);
akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały okres wskazany w SIWZ,
tj. przez okres 60 dni;
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7)
8)

9)

zamówienie zrealizujemy sami / w następującym zakresie przy udziale podwykonawców*: …
(należy określić zakres planowanej do powierzenia części zamówienia);
oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: … (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną
ofertę – spółki cywilne lub konsorcja);
oświadczamy, oferta oraz załączniki do oferty są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji*

------------------------------ albo -----------------------------następujące informacje w ofercie oraz załącznikach do oferty:
a)
… (w tym miejscu należy podać rodzaj informacji lub nazwę dokumentu)
zawarte na stronach … (w tym miejscu należy podać numery stron oferty lub nazwę załącznika do
oferty i numery stron załącznika)
b)
…
c)
…
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pozostałej części oferta oraz załączniki do oferty
są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*
10) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi
w Części IV SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
11) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: …,
fax nr …, e-mail …; a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego na nr tel. ….
12) oferta niniejsza wraz z załącznikami liczy … kolejno ponumerowanych stron.
13) załącznikami do oferty są:
a)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c)
…
… dnia … … …r.
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić

Strona 9 z 39

BDG.ZPB.230.15.2015

Formularz numer OF.1.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY
NA NAPRAWY I LEGALIZACJE 210 SZT. STACJONARNYCH URZĄDZEŃ
REJESTRUJĄCYCH TYPU FOTORAPID CM, OBUDÓW WRAZ Z KONSTRUKCJĄ
WSPORCZĄ ORAZ UAKTUALNIANIE OPROGRAMOWANIA URZĄDZEŃ
DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO STANDARDU WYMIANY DANYCH.

L.P.

Rodzaj uszkodzenia

1
1.

2
uszkodzenie panelu wyświetlacza
urządzenia rejestrującego

2.

brak możliwości uruchomienia
urządzenia rejestrującego
(zawieszanie się
oprogramowania)
uszkodzenie lampy błyskowej

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Uszkodzenie klimatyzacji
obudowy
uszkodzenie mechaniczne zamka
obudowy lub zamka drzwi
konstrukcji wsporczej**
Uszkodzenie wyłączników
krańcowych napędu obudowy**
Uszkodzenie włącznika napędu
obudowy**
Uszkodzenie elementów
przekładni ślimakowo-walcowej
wymiana kompletnej obudowy

Elementy
podlegające
wymianie
3
panel wyświetlacza

Cena brutto
naprawy w zł*

Waga

Cena ważona
(4x5)

4

5
1

6

1

panel lampy
błyskowej
pakiet klimatyki

1
0,6

zamek uniwersalny
do masztu

0,6

sterowanie do
masztu kompletne
stycznik do
sterowania
wciągarka do
masztu
obudowa kompletna
z lampą błyskową
słup z drzwiami i
obudową
żarnik lampy
błyskowej
lampa błyskowa

0,4

uszkodzenie matrycy urządzenia
rejestrującego
uszkodzenie obiektywu
kamery/aparatu urządzenia
rejestrującego
uszkodzenie głowicy urządzenia
rejestrującego
Mechaniczne uszkodzenie
skrzynki obudowy
Wymiana drzwi**

matryca

0,2

obiektyw

0,2

głowica

0,2

skrzynka obudowy

0,2

drzwi

0,2

Wymiana linki napędu obudowy
**

linka napędu

0,2

Wymiana elementów konstrukcji
wsporczej **
wymiana żarnika lampy
błyskowej
wymiana lampy błyskowej

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2

Łączna cena ważona
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* podać koszt naprawy uwzględniający koszty robocizny oraz wymiany części
** Dla zaznaczonych pozycji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie koszty dojazdu

...................................................., dnia ...................................

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
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Formularz numer DP.1.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia*
My niżej podpisani:
…
…
działając w imieniu i na rzecz … [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)
i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Naprawy i legalizacje 210 szt. stacjonarnych urządzeń
rejestrujących typu Fotorapid CM, obudów wraz z konstrukcją wsporczą oraz uaktualnianie
oprogramowania urządzeń do aktualnie obowiązującego standardu wymiany danych.”,
oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
… dnia … … …r.
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* niniejsze oświadczenie składają również podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
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Formularz numer DP.2.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
My niżej podpisani:
…
…
działając w imieniu i na rzecz … [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)
i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Naprawy i legalizacje 210 szt. stacjonarnych urządzeń
rejestrujących typu Fotorapid CM, obudów wraz z konstrukcją wsporczą oraz uaktualnianie
oprogramowania urządzeń do aktualnie obowiązującego standardu wymiany danych.”,
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w ww. postępowaniu.
… dnia … … …r.
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
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Formularz numer DP.3.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
My niżej podpisani:
…
…
działając w imieniu i na rzecz … [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy(firmy)
i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Naprawy i legalizacje 210 szt. stacjonarnych urządzeń
rejestrujących typu Fotorapid CM, obudów wraz z konstrukcją wsporczą oraz uaktualnianie
oprogramowania urządzeń do aktualnie obowiązującego standardu wymiany danych.”,
oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
wykonaliśmy/wykonujemy*
następujące
zamówienia
odpowiadające
wymaganiom
Zamawiającego:
nazwa
wykonawcy
l.p. lub podmiotu
wykazującego
doświadczenie
1

2

przedmiot zamówienia
nazwa i adres
zamawiającego

(należy podać informacje pozwalające na
jednoznaczną ocenę spełniania
wymaganego warunku)

data realizacji
zamówienia

3

5

6

Do niniejszego oświadczenia załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie usług.
Oświadczamy, że podmioty, na których doświadczeniu polegamy wykazując spełnienie warunku
wiedzy i doświadczenia określonego w SIWZ, będą brały udział w realizacji części zamówienia,
na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów zgodne z warunkami
udziału w postępowaniu i opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
określonymi w Części II SIWZ (Warunki szczególne)**
… dnia … … …r.
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
** skreślić w przypadku, gdy wykonawca wskazał w tabeli, że wymienione zamówienia zostały
wykonane bezpośrednio przez wykonawcę lub przez poszczególnych członków konsorcjum
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Formularz numer DP.4.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
My niżej podpisani:
…
…
działając w imieniu i na rzecz … [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)
i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Naprawy i legalizacje 210 szt. stacjonarnych urządzeń
rejestrujących typu Fotorapid CM, obudów wraz z konstrukcją wsporczą oraz uaktualnianie
oprogramowania urządzeń do aktualnie obowiązującego standardu wymiany danych.”,
oświadczamy, że:
następujące podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),:*
1. …………………………….
2. ……………………………

lub
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

… dnia … … …r.
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* skreślić jeżeli nie dotyczy
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Część II SIWZ
WARUNKI SZCZEGÓLNE (WSZ)
Niniejsze Warunki szczególne dotyczą postępowania określonego w Zaproszeniu do składania
ofert. Niniejsze Warunki szczególne SIWZ uzupełniają lub zmieniają Warunki ogólne SIWZ
obowiązujące w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Powinny one być interpretowane
wraz z całością dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia
(SIWZ). Niniejsze Warunki szczególne SIWZ określają:
A. warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków;
B. kryteria oceny ofert;
C. pozostałe informacje uzupełniające Warunki ogólne SIWZ:
1) wadium;
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
3) termin związania ofertą;
4) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy;
5) unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp;
6) pouczenie o środkach ochrony prawnej;
7) zebranie przedofertowe;
8) aukcja elektroniczna.
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A.

Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1.
posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co
najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług naprawy i legalizacji
stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu Fotorapid CM przez okres co najmniej
12 miesięcy.
1.2.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
niniejszego warunku.
1.3.
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
niniejszego warunku.
1.4.
sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
niniejszego warunku.
1.5.
posiadania uprawnień do wykonywania działalności/czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
niniejszego warunku.
2.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
następujących dokumentów i oświadczeń:
2.1.
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z wzorem
określonym formularzem nr DP.2;
2.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, 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, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodny ze wzorem
określonym formularzem nr DP.3 („Wykaz wykonanych zamówień”).
Dowodami są:
a)
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w lit. a.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie. W przypadku
braku poświadczeń, Wykonawca może przedkładać zgodnie z § 9 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 231) dokumenty
potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane
należycie.
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2.3.

2.4.

3.

4.

Przez „główne usługi” Zamawiający uznaje usługi niezbędne do wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy
i doświadczenia określone w Części II pkt A.1.1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być
złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, natomiast pozostałe wymienione
dokumenty mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu
z ubiegania się o zamówienia publiczne oraz np. poprzez pisemne zobowiązanie
tego podmiotu wykazać, że podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji
zamówienia.

Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu
powinien on złożyć następujące dokumenty:
3.1.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
zgodne z wzorem określonym formularzem nr DP.1;
3.2.
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3.3.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
3.4.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
3.5.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3.6.
aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3.7.
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3.8.
Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz
z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej – zgodną ze wzorem określonym formularzem DP.8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
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5.

6.

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
4.1.
żądanych przez Zamawiającego: aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, aktualnego zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualnego zaświadczenia właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
- z zastrzeżeniem, że jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
4.2.
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt od 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp - jeżeli, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1 i 3 oraz pkt 2 winny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 winien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotów trzecich,
które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione
w pkt 3 i 4 powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz każdy podmiot trzeci, na którego wiedzy lub doświadczeniu polega
Wykonawca.
Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinny być składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty
sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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B.

Kryteria oceny ofert

1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria i ich wagi:
a) łączna cena ważona
waga 40 %
b) cena przygotowania do legalizacji wraz z legalizacją waga 10 %
c) cena roboczogodziny pracy serwisanta
waga 20 %
d) czas naprawy
waga 30 %
W ramach kryterium łączna cena ważona każda oferta może uzyskać maksymalnie
40 punktów. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:

2.

C1 =

3.

najniższa spośród ofert
badanych łączna cena
ważona brutto
łączna cena ważona brutto
oferty badanej

x 40

gdzie C1 stanowi liczbę punktów w kryterium łączna cena ważona oferty ocenianej.
Dokonując oceny cząstkowej poszczególnych ofert w ramach kryterium łączna cena
ważona, przyznane zostaną punkty poprzez wykonanie działań rachunkowych opisanych
wzorem, zaokrąglone do setnych punktów, zgodnie z zasadą iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000,
4
/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w dół”,
a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w górę”.
W ramach kryterium cena przygotowania do legalizacji wraz z legalizacją każda oferta
może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie
z następującym wzorem:

C2 =

najniższa spośród ofert
badanych cena
przygotowania do
legalizacji wraz z
legalizacją brutto
cena przygotowania do
legalizacji wraz z
legalizacją brutto oferty
badanej

x 10

gdzie C2 stanowi liczbę punktów w kryterium cena przygotowania do legalizacji
wraz z legalizacją oferty ocenianej.
Dokonując oceny cząstkowej poszczególnych ofert w ramach kryterium cena
przygotowania do legalizacji wraz z legalizacją, przyznane zostaną punkty poprzez
wykonanie działań rachunkowych opisanych wzorem, zaokrąglone do setnych punktów,
zgodnie z zasadą iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w dół”,
a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w górę”.
4.

W ramach kryterium cena roboczogodziny pracy serwisanta każda oferta może uzyskać
maksymalnie 20 punktów. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z następującym
wzorem:

Strona 20 z 39

BDG.ZPB.230.15.2015

C3 =

najniższa spośród ofert
badanych cena
roboczogodziny pracy
serwisanta brutto
cena roboczogodziny pracy
serwisanta brutto oferty
badanej

x 20

gdzie C3 stanowi liczbę punktów w kryterium cena roboczogodziny pracy serwisanta
oferty ocenianej.
Dokonując oceny cząstkowej poszczególnych ofert w ramach kryterium cena
roboczogodziny pracy serwisanta, przyznane zostaną punkty poprzez wykonanie działań
rachunkowych opisanych wzorem, zaokrąglone do setnych punktów, zgodnie z zasadą iż
części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w dół”, a części 5/1000, 6/1000,
7
/1000, 8/1000, 9/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w górę”.
5.

W ramach kryterium czas naprawy każda oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z następującą tabelą:
l.p.
1.
2.
3.

6.

7.

C.

oferowany maksymalny czas naprawy
w dniach kalendarzowych
11- 14 dni
8-10 dni
1- 7 dni

Liczba
punktów
0 pkt
10 pkt
30 pkt

Każdorazowo ocena średnia oferty w ramach danego kryterium zaokrąglona będzie do
setnych części punktu, zgodnie z zasadą iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 i dalsze
zaokrąglane będą „w dół”, a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 i dalsze zaokrąglane będą
„w górę”.
Łączna Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowić
będzie sumę ocen końcowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, obliczoną
zgodnie z następującym wzorem (wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt):
OKO = OSO1 + OSO2 + Oso3 + OSO4
gdzie:
OKO: łączna ocena końcowa oferty,
OSO1: ocena oferty w ramach kryterium „łączna cena ważona”,
OSO2: ocena oferty w ramach kryterium „cena przygotowania do legalizacji wraz z
legalizacją”,
OSO3: ocena oferty w ramach kryterium „cena roboczogodziny pracy serwisanta”,
OSO4: ocena oferty w ramach kryterium „czas naprawy”.
Pozostałe informacje uzupełniające Warunki ogólne SIWZ
1. Wadium:
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: w wysokości 40.000,00 PLN
(czterdzieści tysięcy złotych).
1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 83 1010 1010 0079
7913 9120 0000, jako tytuł przelewu wskazując: „Naprawy i legalizacje 210 szt.
stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu Fotorapid CM … nr
BDG.ZPB.230.15.2015”.
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Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert
w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany w Części II SIWZ;
2) poręczeniach bankowych;
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
4) gwarancjach bankowych;
5) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6) poręczeniach
udzielanych
przez
podmioty,
o
których
mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42,
poz. 275, z późn. zm.).
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej w postępowaniu wysokości,
we wskazanej formie lub formach, zostanie wykluczony z postępowania.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający
zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
1)
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a)
odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia
na warunkach określonych w ofercie,
b)
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
c)
zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2)
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz –
jeżeli jest wymagane – po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie
wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do
wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
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2.

3.
4.

5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
4.1.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie
po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem
umowy przedłożyć Zamawiającemu:
1)
umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających
wspólną ofertę, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich
Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierająca upoważnienie
dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń
wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także
do otrzymywania płatności;
4.2.
O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 4.1. niniejszej
Części SIWZ, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego
odrębnym pismem.
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania w przypadku,
o którym mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają
lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym
wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod
warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od
wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:
1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp;
2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została
przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli została
przesłana w inny sposób;
3) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a
postanowień SIWZ - w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej, a w przypadku gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia
jej przekazania;
4) jeżeli Zamawiający - mimo takiego obowiązku - nie przesłał Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później
niż:
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a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.
6.15.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp;
2) określać żądanie odwołującego;
3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp;
2) uiszczono wpis.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do
której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli
mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
Zgłoszenie
przystąpienia
do
postępowania
odwoławczego
Wykonawca
doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję,
jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji
nie przysługuje skarga.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania
odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec
czynności
Zamawiającego
wykonanych
zgodnie
z
wyrokiem
KIO
lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.
KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.
Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną
na równi z wyrokiem sądu.
Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu zgodnie z przepisami Rozdziału 3 Działu VI ustawy Pzp.
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7.
8.
9.
10.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia
zebrania przedofertowego
z Wykonawcami.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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Część III SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia stanowi element specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na „Naprawy i legalizacje 210 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu Fotorapid CM,
obudów wraz z konstrukcją wsporczą oraz uaktualnianie oprogramowania urządzeń
do aktualnie obowiązującego standardu wymiany danych.
”. Postanowienia niniejszej Części należy interpretować łącznie z pozostałymi Częściami SIWZ.
Część III SIWZ określa w szczególności:
1) nazwę przedmiotu zamówienia;
2) cel realizacji zamówienia;
3) termin realizacji zamówienia;
4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis części zamówienia oraz wariantów
wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert
częściowych lub wariantowych;
5) wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę potwierdzających,
że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego;
6) opis sposobu obliczenia ceny oferty (opis wymagań jakie należy uwzględnić w cenie oferty,
ewentualny opis sposobu kalkulacji ceny oferty lub formularz cenowy z opisem sposobu
jego wypełnienia bądź przedmiar robót);
7) zasady rozliczenia (waluta, zaliczka, terminy i warunki płatności).
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1. Przedmiot zamówienia
Naprawy i legalizacje 210 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu Fotorapid CM, obudów
wraz
z
konstrukcją
wsporczą
oraz
uaktualnianie
oprogramowania
urządzeń
do aktualnie obowiązującego standardu wymiany danych.
2. Cel realizacji przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie funkcjonowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów wraz
z konstrukcją wsporczą.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia wykonywane będą sukcesywnie,
w zależności od potrzeb Zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja
2016 r. lub wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na realizację zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4.1.

CPV: 50.41.00.00-2- usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej,
badawczej i kontrolnej

4.2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.4.

Usługa polegająca na naprawie i legalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu
Fotorapid CM, obudów wraz z konstrukcją wsporczą oraz uaktualnianie oprogramowania
urządzeń do aktualnie obowiązującego standardu wymiany danych.

4.5.

Usługi będą wykonywane na terenie całego kraju. Listy (wykazy) masztów wraz
z lokalizacjami, stanowią załącznik nr 1 do OPZ.

4.6.

Usługi naprawy będące przedmiotem niniejszego zamówienia wykonywane będą
z materiałów zakupionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego zgodnie z decyzją
Zamawiającego, w przypadku napraw nie wyszczególnionych w formularzu cenowym,
stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ.

4.7.

Termin wykonania naprawy.
Zamawiający wymaga, aby termin wykonania napraw, w przypadku urządzeń
i obudów wynosił maksymalnie 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem,
iż w umowie zawarty zostanie termin zaoferowany przez Wykonawcę, który może być
krótszy od zastrzeżonego terminu 14 kalendarzowych.

4.8.

Termin przygotowania do legalizacji i legalizacja.
Zamawiający wymaga, aby termin przygotowania do legalizacji, za wyjątkiem
przygotowania wymagającego dokonania wymiany części lub dokonania innej naprawy,
oraz dokonania legalizacji wynosił łącznie maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

4.9.

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie odbierał urządzenia rejestrujące do
naprawy lub legalizacji oraz dostarczał urządzenia rejestrujące po naprawie lub legalizacji
na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą terminu dostarczenia oraz
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odbioru urządzeń rejestrujących. W przypadku napraw obudów wraz konstrukcjami
wsporczymi koszty związane z dojazdem do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji
ponosi Wykonawca.
4.10.

Wykonawca w ramach usługi legalizacji dostarczy Zamawiającemu stosowne świadectwo
legalizacji, na każde urządzenie osobno. Świadectwa mogą być wydane jedynie przez
organy administracji miar albo laboratoria akredytowane - posiadające certyfikat
akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

4.11.

Wykonawca w ramach uaktualnianie oprogramowania urządzeń zgodnie z decyzją
Zamawiającego zaimplementuje na urządzeniach standard wymiany danych
w aktualnie obowiązującej wersji, funkcjonalność przełączania APN’u, obsługę natywnych
API dla stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

Zasady rozliczenia (waluta, zaliczka, terminy i warunki płatności)
Zamawiający przewiduje rozliczenie w Złotych Polskich.
Zamawiający nie przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu udzieli zaliczek.
Wykonawca wystawi zbiorczą fakturę za wykonane usługi każdorazowo do 7-go dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi, po podpisaniu
miesięcznego protokołu odbioru.
Zamawiający przewiduje płatność przelewem każdorazowo w terminie 21 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

6. Wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę
potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
Dokumenty składające się na ofertę:
a) formularz „OFERTA” sporządzony według wzoru OF.0.,
b) formularz cenowy sporządzony według wzoru OF.1.,
c) oświadczenie braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru DP.1.,
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według
wzoru DP.2.,
e) informacja o doświadczeniu Wykonawcy, zgodna ze wzorem określonym formularzem
nr DP.3 („Wykaz wykonanych zamówień”) wraz z informacjami wymaganymi
w SIWZ,
f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.), albo oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodną ze wzorem
określonym formularzem DP.4.
h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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i) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
j) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 i 10-11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10
i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
k) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
7.
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione
w formularzu cenowym oraz inne ceny wymienione w formularzu oferta. Zaoferowane
ceny winny być cenami całkowitymi i ostatecznymi, uwzględniającymi wszelkie koszty
wykonania przedmiotu zamówienia, narzuty oraz ewentualne upusty.
Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz formularzu oferta muszą być
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich
pozycjach występujących w formularzu ofertowym i formularzu oferta. Brak
wypełnienia i określenia wartości w pozycji w formularzu cenowym i formularzu oferta
spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca określi ceny naprawy każdego z uszkodzeń wymienionych na formularzu
OF.1, a następnie cenę ważoną (jako iloczyn ceny naprawy uszkodzenia i wagi tej ceny).
Wprowadzenie przez wykonawcę zmian w wagach określonych przez zamawiającego
w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.
Podane ceny jednostkowe w formularzu cenowym nie ulegną podwyższeniu w czasie
realizacji całego przedmiotu zamówienia.
Ceny podane w formularzu cenowym służącym do obliczenia poszczególnych cen
ważonych oraz łącznej ceny ważonej mają obejmować całkowite łączne koszty:
1)
określonej w danej pozycji części; 2)
zryczałtowane koszty pracy koniecznej
do wymiany lub naprawy wycenianej części. 3) zryczałtowane koszty dojazdu
Cena przygotowania do legalizacji wraz z legalizacją ma być zryczałtowaną całkowitą
ceną przygotowania urządzenia rejestrującego do legalizacji wynikającej z upływu
ważności poprzedniej legalizacji lub z wymiany (naprawy) podzespołu skutkującej
koniecznością wykonania nowej legalizacji pomimo braku upływu ważności
poprzedniej legalizacji. Cena ta ma obejmować ponadto zryczałtowany koszt
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7.9.

przygotowania urządzenia do legalizacji, to jest w szczególności koszt wszystkich
czynności jakie Wykonawca ma przeprowadzić aby dokonać skutecznie legalizacji
ponownej urządzenia. Cena ta ma nie obejmować kosztów wymiany lub naprawy
jakichkolwiek części lub podzespołów, w tym kosztów pracy takiej wymiany lub
naprawy a także zryczałtowane koszty dojazdu.
Cena roboczogodziny pracy serwisanta ma obejmować zryczałtowany koszt 1 godziny
pracy Wykonawcy związany z naprawą lub wymianą jakichkolwiek części lub
podzespołów urządzeń rejestrujących, innych niż wymienione w formularzu cenowym
służącym do obliczenia poszczególnych cen ważonych oraz łącznej ceny ważonej.
Podana cena ma być niezależna do tego, czy taka część lub podzespół zostanie zakupiony
u Wykonawcy, czy przekazany przez Zamawiającego.
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Część IV SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)
Niniejsze postanowienia umowy stanowią element specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) w postępowaniu określonym w Zaproszeniu do składania ofert. Postanowienia niniejszej
części należy interpretować łącznie z pozostałymi częściami SIWZ.
Część IV SIWZ zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy (ze wskazaniem jako Zamawiającego Skarbu Państwa
-Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz opisem sposobu reprezentacji
Zamawiającego);
2) określenie przedmiotu zamówienia (w tym klauzule dotyczące praw autorskich,
jeśli powinny mieć zastosowanie, możliwość wprowadzenia zmian zakresu zamówienia
i warunki wprowadzenia zmian zakresu zamówienia);
3) termin realizacji umowy i kwestie z tym związane (np. harmonogram działań, „kamienie
milowe”, możliwość wprowadzenia zmiany terminu i warunki wprowadzenia zmian
terminu);
4) określenie obowiązków Zamawiającego (w tym określenie ryzyk ponoszonych
przez Zamawiającego);
5) określenie obowiązków Wykonawcy (w tym ryzyka ponoszone przez Wykonawcę);
6) sposób wykonania umowy (w tym, jeśli ma to zastosowanie, opis gwarantowanego
przez Wykonawcę rezultatu, możliwość wprowadzenia zmian sposobu wykonania
zamówienia i warunki wprowadzenia zmian sposobu wykonania zamówienia);
7) procedura odbioru (w tym wskazanie terminów dla czynności odbiorowych każdej ze stron
i określenie czy procedura odbioru powinna być ujęta w terminie realizacji umowy
czy następuje po tym terminie);
8) wynagrodzenie (w tym np. sposób ustalenia wynagrodzenia, maksymalna nominalna
wartość umowy, postanowienia dotyczące podatku VAT, zaliczek, klauzul
waloryzacyjnych, możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia i warunki
wprowadzenia zmian wynagrodzenia, zasady i warunki płatności wynagrodzenia);
9) odpowiednio do przedmiotu zamówienia postanowienia dotyczące gwarancji jakości,
informacja o ewentualnym wydłużeniu okresu rękojmi lub o zrównaniu okresu rękojmi
z okresem gwarancji, warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego, ewentualne
postanowienia dotyczące świadczeń pogwarancyjnych;
10) warunki dokonania innych zmian umowy;
11) sankcje umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (kary umowne,
umowne prawo odstąpienia);
12) sposób rozstrzygania sporów.
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie
przy Al. Jerozolimskie 94, 00 – 807 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:
[■]
a
[■] z siedzibą w [■], reprezentowaną przez:
[■]
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

§1
Przedmiot Umowy
1.

2.

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z zm.) na usługę naprawy i legalizacji stacjonarnych urządzeń
rejestrujących, obudów wraz z konstrukcją wsporczą oraz uaktualnienie oprogramowania
urządzeń.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na
naprawie oraz legalizacji 90 sztuk stacjonarnych urządzeń rejestrujących MultaRadar CD oraz
obudów LZ/01 wraz z konstrukcją wsporczą Crown i uaktualnianie oprogramowania urządzeń
od obowiązującego standardu wymiany danych, na warunkach wskazanych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną
ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr [■] do niniejszej Umowy.
§2
Termin realizacji umowy
Usługi objęte przedmiotem niniejszej Umowy wykonywane będą sukcesywnie, w zależności
od potrzeb Zamawiającego, od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy lub
wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na realizację zamówienia, zależnie od
tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
§3
Obowiązki Wykonawcy

1.

2.
3.

Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością,
przy zachowaniu zasad aktualnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w odrębnej umowie,
stanowiącej załącznik nr [■] do niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do powołania zespołu pracowników posiadających niezbędne
kwalifikacje do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
działania osób, o których mowa w zdaniu pierwszym.
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4.
5.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia punktu serwisowego w którym będzie
realizowany przedmiot Umowy zgodnie z częścią III SIWZ.
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie odbierał urządzenia rejestrujące do
naprawy lub legalizacji oraz dostarczał urządzenia rejestrujące po naprawie lub legalizacji na
własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostarczenia oraz odbioru
urządzeń rejestrujących do i z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
W przypadku napraw obudów wraz konstrukcjami wsporczymi koszty związane z dojazdem
do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji ponosi Wykonawca.
§4
Oświadczenia Wykonawcy

1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone w ramach wymiany części będą
w chwili dostawy do Zamawiającego wyłączną własnością Wykonawcy, będą wolne
od obciążeń i praw osób trzecich oraz nie będą istniały żadne przeszkody
lub ograniczenia w prawie rozporządzania ich własnością przez Wykonawcę.
Wykonawca niniejszym zapewnia, że wszystkie części dostarczone Zamawiającemu
w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia będą fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od
wad fizycznych.
Wykonawca oświadcza, że obowiązki, których wykonania podjął się na podstawie niniejszej
Umowy są mu znane oraz, że nie wnosi do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza
swoją zdolność i gotowość do ich wykonywania zgodnie z postanowieniami Umowy,
Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia
mającej
zastosowanie
do Umowy, ofertą złożoną przez Wykonawcę i obowiązującym prawem. Wykonawca będzie
realizował Umowę z zachowaniem należytej staranności i efektywnie.
§5
Zobowiązania Zamawiającego

1.

2.

Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich informacji i danych oraz przekaże dokumentację
znajdującą się w jego posiadaniu, która będzie niezbędna dla prawidłowego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą, celem należytego wykonania
niniejszej Umowy.
§6
Termin realizacji usług

1.

Termin wykonania naprawy liczony będzie od:
a) chwili zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania Usługi naprawy,
w przypadku konstrukcji wsporczych wraz z obudowami, niepodlegających demontażowi i
których naprawa wymaga dojazdu Wykonawcy do miejsca ich lokalizacji, szczegółowo
wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, do chwili podpisania przez Zamawiającego
protokołu potwierdzającego odbiór naprawy konstrukcji wsporczej wraz z obudową, bez
zastrzeżeń, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy po odebraniu naprawy konstrukcji
wsporczych wraz z obudowami będą one nadal wymagały naprawy termin ten biegnie nadal z
pomniejszeniem o okres od chwili dokonania odbioru do chwili zawiadomienia Wykonawcy
o nienależytym wykonaniu Umowy;
b) podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu przekazania urządzenia
rejestrującego, których naprawa nie wymaga dojazdu Wykonawcy do miejsca ich lokalizacji,
do chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego odbiór urządzenia
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rejestrującego, bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy po zainstalowaniu
urządzenia rejestrującego będzie ono nadal wymagało naprawy termin ten biegnie nadal z
pomniejszeniem o okres od chwili dokonania odbioru do chwili zawiadomienia Wykonawcy
o nienależytym wykonaniu Umowy.
2.
Zamawiający dokona zgłoszenia konieczności wykonania naprawy lub konieczności
dokonania uaktualnienia oprogramowania urządzeń faksem na numer ………..lub drogą
mailową na adres e-mail…………… Za moment zgłoszenia uznaje się chwilę wysłania
wiadomości na podany przez Wykonawcę adres e-mail bądź numer fax. Ryzyko związane z
brakiem możliwości dostarczenia wysłanej wiadomości obciąża Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązany jest stawić się …………… po odbiór urządzenia do naprawy w ciągu 2 dni od
dnia otrzymania zgłoszenia.
3.
Termin wykonania napraw, w przypadku urządzeń rejestrujących i obudów wraz z
konstrukcjami wsporczymi nie może przekroczyć …………dni kalendarzowych, zgodnie z
ofertą Wykonawcy, od chwili zgłoszenia konieczności wykonania naprawy w przypadku
obudów wraz z konstrukcjami wsporczymi niepodlegającymi demontażowi i których naprawa
wymaga dojazdu Wykonawcy do miejsca ich lokalizacji lub podpisania przez Wykonawcę i
Zamawiającego protokołu przekazania w przypadku urządzeń rejestrujących podlegających
demontażowi i których naprawa nie wymaga dojazdu Wykonawcy do miejsca ich lokalizacji.
4.
Wykonawca podejmie prace związane z uaktualnieniem oprogramowania w terminie do 14
dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin wykonania usługi oraz wszelkie aspekty
związane z realizacją Strony uzgodnią w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. O ile
Zamawiający nie postanowi inaczej dokonanie aktualizacji musi zakończyć się nie później
niż w 6 miesiącu obowiązywania niniejszej umowy.
5.
Okres przygotowania do legalizacji, z wyłączeniem czasu potrzebnego do naprawy bądź
wymiany części, nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
6.
Okres przygotowania do legalizacji liczony będzie od chwili podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu przekazania Wykonawcy urządzenia rejestrującego
do momentu przekazania tego urządzenia do organów administracji miar albo laboratoriów
akredytowanych - posiadających certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.
7.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru urządzenia do legalizacji niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 2 od dnia otrzymania zawiadomienia, zgodnie z ust. 2 powyżej. W terminie 2 dni
od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o zalegalizowaniu urządzenia Wykonawca
zobowiązany jest dokonać zwrotu urządzenia Zamawiającemu.
8.
Przed wykonaniem naprawy, w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia lub przekazania
urządzenia rejestrującego lub obudowy wraz z konstrukcją wsporczą, zgodnie z ust. 1 pkt a) i
b), Wykonawca zobowiązany jest przesłać na nr fax lub adres e-mail Zamawiającego,
określony w Umowie, wstępną kalkulację cenową wraz z protokołem oceny stanu
technicznego w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.
9.
Brak zatwierdzenia kalkulacji stanowi podstawę dla odmowy przez Zamawiającego zapłaty
za fakturę VAT wystawioną za wykonaną usługę.
10. Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania przez Wykonawcę na
zatwierdzenie przez Zamawiającego wstępnej kalkulacji cenowej naprawy a także nie
wlicza się czasu potrzebnego Zamawiającemu na zakup i dostarczenie części do siedziby
Wykonawcy.
11. Dokonanie odbioru urządzenia nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego
z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa oraz postanowień Umowy w
wypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar
umownych, dochodzenia odszkodowania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy.
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§7
Warunki naprawy urządzeń rejestrujących i obudów wraz z konstrukcjami wsporczymi
oraz legalizacji urządzeń rejestrujących
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w okresie trwania umowy stałych cen
na świadczony przedmiot Umowy.
Usługi naprawy wyszczególnione w formularzu cenowym będące przedmiotem niniejszej
umowy wykonywane będą z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. W przypadku
napraw nie wyszczególnionych w formularzu cenowym usługi naprawy będące przedmiotem
niniejszej umowy wykonywane będą z materiałów zakupionych przez Wykonawcę
lub Zamawiającego zgodnie z decyzją Zamawiającego. W przypadku konieczności użycia do
naprawy urządzeń rejestrujących lub obudów wraz z konstrukcjami wsporczymi części nie
wymienionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr [■] do niniejszej Umowy,
Wykonawca zastosuje ceny według aktualnego na dzień naprawy cennika Wykonawcy, po
uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego ceny poszczególnych
części niezbędnych do wykonania naprawy.
Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje cen, o których mowa powyżej, Zamawiający dokona
zakupu części oraz dostarczy je do siedziby Wykonawcy na własny koszt.
Części, które zostały wymontowane przez Wykonawcę podlegają zwrotowi Zamawiającemu,
chyba że Zamawiający postanowi inaczej. W takim przypadku części te przechodzą na
własność Wykonawcy za wyjątkiem dysków twardych oraz innych nośników pamięci, które
zawsze podlegają obowiązkowemu niezwłocznemu zwrotowi Zamawiającemu.
Przed przystąpieniem do wykonania Usługi naprawy lub legalizacji Wykonawca zdemontuje i
przekaże Zamawiającemu w uzgodnionym z nim miejscu dysk twardy znajdujący się w
urządzeniu, chyba że stan urządzenia to uniemożliwia, bądź z uwagi na konstrukcję
urządzenia wiązałoby się to z utratą cech legalizacyjnych.
Wykonawca w ramach usługi legalizacji urządzeń rejestrujących dostarczy Zamawiającemu
stosowne świadectwo legalizacji, na każde urządzenie osobno. Świadectwa mogą być wydane
jedynie przez organy administracji miar albo laboratoria akredytowane - posiadające
certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
§8
Odpowiedzialność za wady

1.

2.
3.

W przypadku stwierdzenia wady jakościowej wykonanej części Umowy Zamawiający
zawiadamia o niej niezwłocznie Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru.
W przypadku, gdyby braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu należytej
staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze, termin 7 dni biegnie od daty ich
ujawnienia. Wykonawca odbiera i dostarcza po naprawie urządzenie rejestrujące oraz
obudowy wraz z konstrukcjami wsporczymi na własny koszt. W przypadku zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie uprzednio naprawianego urządzenia po 7 dniach od dnia jego odbioru,
termin na dokonanie naprawy urządzenia określony i liczony w sposób, o którym mowa w § 6
ust. 1 lit a . b ulega przedłużeniu o 3 dni.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego części będą wolne od wad fizycznych
i prawnych, oraz posiadać będą kompletny zestaw wymaganych prawem dokumentów.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu [■] miesięcznej gwarancji jakości oraz [■] miesięcznej
rękojmi za wady na naprawy. W przypadku części podlegających wymianie, Wykonawca
udziela na nie rękojmi za wady i gwarancji jakości równej okresowi rękojmi za wady
i gwarancji jakości udzielonej przez producenta, nie krótszej jednak niż okres rękojmi
i gwarancji, o której mowa powyżej.
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4.
5.

Okres gwarancji rozpoczyna się oddzielnie dla każdej z wykonanej napraw, wymienionej
części w dacie odbioru urządzenia dokonanej bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Za usługi wykonane w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§9
Wynagrodzenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie maksymalne), z tytułu
należytego zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy nie może przekroczyć [■] zł netto
(słownie [■]), powiększone o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wynikającą ze stawki
tego podatku obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku
podatkowego). Zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
Z tytułu należytego wykonania usługi naprawy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie, ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, której formularz
cenowy stanowi załącznik nr [■] lub wstępnej kalkulacji cen zatwierdzonej przez
Zamawiającego, o której mowa w § 6 ust. 8.
Cena usługi przeprowadzenia legalizacji obejmuje cenę przygotowania do legalizacji
i koszt samej legalizacji, koszty odebrania urządzenia do legalizacji, jego zwrotu
Zamawiającemu oraz wydania i dostarczenia Zamawiającemu stosownego świadectwa
legalizacji urządzenia rejestrującego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje także wszystkie koszty Wykonawcy
związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i jest niezmienne przez cały okres realizacji
Umowy, w szczególności koszty dojazdu, w przypadku obudów wraz z konstrukcjami
wsporczymi niepodlegających demontażowi, których naprawa wymaga dojazdu Wykonawcy
do miejsc ich lokalizacji, a także koszty demontażu dysku twardego, w przypadku o którym
mowa w § 7 ust. 5.Wykonawca wystawi zbiorczą fakturę VAT za wykonane usługi do 7-go
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi, do faktury dołączy
protokół miesięczny. Zamawiający przewiduje płatność przelewem każdorazowo w terminie
21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek wskazany
przez Wykonawcę w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie wypełniony i podpisany przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego protokół miesięczny zawierający wykaz wykonanych w
danym miesiącu przez Wykonawcę usług oraz dostarczonych części. Protokół sporządza się
w trzech egzemplarzach, z których jeden dołączany jest do faktury, jeden otrzymuje
przedstawiciel Zamawiającego oraz jeden otrzymuje Wykonawca.
Zamawiającemu przysługuje prawo do zatwierdzenia lub wniesienia zastrzeżeń
co do przedłożonego miesięcznego protokołu wykonanych usług, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia jego odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego
odniesienia się do wniesionych względem protokołu zastrzeżeń, nie późniejszego niż
w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku ich uwzględnienia do
przesłania poprawionej wersji protokołu. Procedurę powtarza się aż do czasu przekazania
Zamawiającemu poprawionych lub zawierających nową treść, w stosunku do której
Zamawiający zgłosił zastrzeżenia, propozycji lub programu albo skorzystania przez
Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa lub zgodnie z Umową.
Potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi stanowią łącznie: miesięczny protokół
odbioru usługi podpisany przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego bez
zastrzeżeń, dołączony do faktury VAT.
Podatek od towarów i usług (VAT) każdorazowo doliczany będzie do wynagrodzenia
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego naliczenia.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę Wynagrodzenia w maksymalnej
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wysokości. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie zrealizowaną część
umowy.
§ 10
Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków, o których mowa w § 6 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości kalkulacji usługi
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, liczoną od wartości
kalkulacji, o której mowa w § 6 ust. 8 lub ceny legalizacji danego urządzenia. Kary z tytułu
nieterminowego odbioru lub zwrotu urządzeń rejestrujących i obudów wraz z konstrukcja
wsporczą a także z tytułu niedokonania w wyznaczonym terminie kalkulacji kosztów naprawy
liczone będą jedynie w sytuacji, gdy Wykonawca nie dochowa przewidzianego terminu
wykonania obowiązku naprawy, legalizacji lub uaktualnienia oprogramowania w terminie,
który ma Wykonawca na realizację przedmiotu umowy przy założeniu terminowego
wykonania wszelkich obowiązków Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca dopuści się 3-krotnie niedotrzymania terminu realizacji
umowy, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4, 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej
w wysokości 10.000 zł. Zamawiający może złożyć oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o każdorazowym wystąpieniu
okoliczności stanowiącej podstawę do wypowiedzenia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda powstała z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę przekroczy kwotę zastrzeżonych kar
umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych, z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
z tego powodu, że wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kontrahentów.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę, która powstała w mieniu Zamawiającego na
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań spowodowane przez Siłę Wyższą. Na potrzeby Umowy strony przyjmują, iż siłą
wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując
i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również, któremu nie można było
zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami.
Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej jest zobowiązana w terminie 10 dni
zawiadomić drugą Stronę, na piśmie, za potwierdzeniem odbioru zarówno o istnieniu jak i o
ustaniu okoliczności Siły Wyższej, jak również przedstawić dowody na poparcie swoich
twierdzeń. Niezastosowanie się do wyżej określonych zasad uniemożliwia Stronom
powoływanie się na okoliczności Siły Wyższej.
§ 11
Odstąpienie lub rozwiązanie umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym mowa w zdaniu
pierwszym Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenia z tytułu faktycznie
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2.

3.

4.

wykonanych usług.
Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w razie zaistnienia przypadku Siły Wyższej,
którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków wynikających z umowy przez
którąkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po upływie wskazanego terminu każda ze
Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i w drodze pisemnego
oświadczenia przesłanego drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z § 10 ust. 8
niniejszej Umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
razie, gdy Wykonawca w sposób rażący nie wykonuje postanowień Umowy. Przez pojęcie
rażącego naruszenia postanowień Umowy należy rozumieć wyraźną oraz bardzo dużą
niedbałość w świadczonych usługach.
Oświadczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie Strony zobowiązane są składać
w formie pisemnej lub mailem pod rygorem nieważności.
§ 12
Zmiany Umowy

1. Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest
jedynie w następujących przypadkach i zakresie:
1.1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę przedmiotu dostawy w zakresie
terminu realizacji przedmiotu umowy.
1.2. zmiany przepisów prawa w oparciu o które realizowana będzie umowa, w zakresie
dostosowującym przedmiot umowy do zmian przepisów prawa.
2. Niedopuszczalna jest zmiana Umowy naruszając art. 144 PZP.
3. Zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią:
3.1. zmiana wskazanych w Umowie Koordynatora Zamawiającego i Koordynatora
Wykonawcy;
3.2. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot
Umowy;
3.3. zmiana miejsca realizacji przedmiotu zamówienia;
3.4. zmiana danych teleadresowych Stron;
3.5. zmiana danych rejestrowych Stron.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień
Umowy, strony zobowiązują się do niezwłocznego, nie później niż 3 dni robocze od dnia
zaistnienia podstawy, poinformowania o tym fakcie drugą stronę i wystąpienia z wnioskiem o
zmianę w przedmiotowej umowie.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Bezpieczeństwo informacji
1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich danych, w których
posiadanie wejdzie w trakcie wykonywania Umowy oraz do nie wykorzystywania ich do
innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy.
Zasady ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz innych informacji określa
„Polityka Bezpieczeństwa” która zostanie przedłożona Wykonawcy celem zapoznania się.
Wykonawca pisemnie potwierdzi na piśmie otrzymanie ww. Polityki w terminie 3 dni od dnia
przekazania dokumentu.
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3.
4.

Obowiązek przestrzegania tajemnicy przez Wykonawcę i osoby, którymi posługuje się trwa
także po ustaniu niniejszej Umowy.
Wykonawca zapewni, by opisany w § 13 obowiązek był należycie realizowany również przez
osoby za pośrednictwem których Wykonawca realizuje niniejszą Umowę.
§ 14
Dostęp do urządzeń w celu aktualizacji oraz konfiguracji oprogramowania
1. Zamawiający umożliwi dostęp do urządzeń widniejących w przedmiocie zamówienia w celu
aktualizacji oraz konfiguracji oprogramowania.
2. Zamawiający udostępni zdalny dostęp, o ile Wykonawca zgłosi taki wniosek w celu realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Dostęp będzie odbywał się zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Polityką
Bezpieczeństwa, o której mowa w . § 13 ust. 2.
4. Zdalny dostęp będzie się odbywał poprzez połączenie Ipsec (VPN) do wybranych zasobów.
5. Zgodnie z obowiązującą w GITD polityką bezpieczeństwa, uprawnienia do zdalnego dostępu
otrzymają osoby wyznaczone przez Wykonawcę.
6. Zakres dostępu do przedmiotu zamówienia zostanie ustalony przez Zamawiającego
w porozumieniu z Wykonawcą.
§ 15
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w ramach
realizacji postanowień niniejszej umowy jest p. …………… tel. ………………
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, rozstrzygać będzie
sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne przepisy, które będą miały
zastosowanie do niniejszej Umowy.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona pisemnie w języku polskim i wysyłana listem
poleconym, pocztą kurierską albo składana osobiście w siedzibie:
a.
dla Zamawiającego: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94,
00 – 807 Warszawa,
b.
dla Wykonawcy ……………..
Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej
pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.
Wszelkie wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku Umową lub w wyniku jej realizacji
nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione przez
Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego) ani uregulowane w drodze
potrącenia (art. 498 Kodeksu cywilnego).
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarzach dla
Zamawiającego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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