SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 214 000 EURO.

Sygn. postępowania: EZP-240-75/2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa zestawu do naziemnego, topograficznego skanowania laserowego 3D
wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

ZATWIERDZAM:
Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Patrycja Pabich

Data: 19.10.2020 r.

Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają:
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1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.);
2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. „Zamawiający” lub „PIG-PIB” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 ustawy Pzp.
1.

ZAMAWIAJĄCY

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
NIP: 525-000-80-40
REGON: 000332133
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 214 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do naziemnego, topograficznego skanowania
laserowego 3D wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem dla Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
 Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
 Załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38295000-3 Sprzęt topograficzny
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 31.12.2020 r.
5.

INNE POSTANOWIENIA

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, według kryteriów
oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 7

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
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7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
2)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3)
zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

przez

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę zestawu do naziemnego
skanowania laserowego 3D o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu zawierającego dane wyrażone w innych walutach
niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość wyrażoną w walucie innej niż PLN na PLN, w oparciu o średni kurs
dal danej waluty, zgodnie z tabelą średnich kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie dostawy, poza zakresem wymaganym przez
Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia (np. usługi wsparcia itp.) bądź też
dostawa obejmowała szerszy zakres przedmiotu zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego,
wykazana musi zostać wyrażona w złotych wartość dotycząca tej części dostawy, która obejmowała
zestaw do naziemnego skanowania laserowego 3D.
7.3. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
7.4.1
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.4.2
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe.
7.4. Spełnianie warunków udziału przez Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna), warunki określone w pkt 7.2 SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub
łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych
w oświadczeniach i dokumentach.
7.6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
8.2. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, przy czym
Zamawiający może wykluczyć Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 814) lub
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
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przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1228).
8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8.4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w ustawie Pzp, w tym z uwzględnieniem
procedur określonych w art. 24 ust. 8-10 ustawy Pzp, o ile wystąpią wskazane tam podstawy
wykluczenia.
8.5. Przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postepowania, określona w pkt 8.1 i 8.2 SIWZ oceniana będzie
odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
zawierające w szczególności informacje:
9.1.1.
o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 7 SIWZ,
9.1.2.
o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp,
9.1.3.
o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego
podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy.
9.1.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać:
9.1.3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.1.3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
9.1.3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.
Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany jest
we wzorze zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna),
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to potwierdza brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
10. OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach,
którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, którzy złożyli
oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu,
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa
każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór informacji w odniesieniu do
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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11.1. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że przeprowadzenie ww. procedury jest
nieuzasadnione lub niecelowe może odstąpić od jej zastosowania.
11.2. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu spełnia warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
11.3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
dokumentów wymienionych w pkt 11.4. i 11.5 SIWZ (w razie konieczności także w pkt 11.8 i 11.10 SIWZ).
11.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 7 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich
3 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 określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:

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

oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa
wyżej.
11.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym
zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
11.6. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca wykazał spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
11.7. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
11.8. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od Wykonawcy,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasadach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do innych podmiotów:
11.8.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
11.8.2. stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których
spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych podmiotów
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
11.9. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka
cywilna), dokument wymienione w pkt 11.5 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt 11.4 SIWZ składa ten Wykonawca, który
wykazuje spełnianie warunek udziału w postępowaniu lub Wykonawcy wspólnie.
11.10. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej:
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11.10.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.5. SIWZ – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.10.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.10.1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.10.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 11.10.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt. 11.10.2. SIWZ
stosuje się odpowiednio.
11.11. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń:
Zamawiający dopuszcza w postępowaniu dwie formy złożenia dokumentów lub oświadczeń tj. formę
pisemną lub elektroniczną (nie dotyczy złożenia oferty oraz załączników).
Z uwagi na stan epidemii Zamawiający zaleca aby dokumenty i oświadczenia składane przez
Wykonawcę w toku prowadzonego postępowania na wezwanie Zamawiającego oraz oświadczenie
o którym mowa w pkt 10 SIWZ, składane były w postaci elektronicznej, zgodnie z wymaganiami
określonymi w pkt. 11.11.4-11.11.8 SIWZ.
Wymagania dotyczące formy pisemnej:
11.11.1. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia składane
są w oryginale.
11.11.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
11.11.3. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, itp.) w dokumentach lub oświadczeniach muszą
być podpisane własnoręcznie przez uprawnioną osobę, w miejscu dokonanej poprawki lub
zmiany. Naniesione zmiany muszą być czytelne.
Wymagania dotyczące formy elektronicznej:
11.11.4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11.11.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawstwa, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
11.11.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
11.11.7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie
jej przez Wykonawcę albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym
jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę albo przez podwykonawcę
elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
11.11.8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
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Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia albo przez
podwykonawców.
11.12. Reprezentacja i pełnomocnictwo
11.12.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem.
11.12.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
11.12.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców.
11.13. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:
11.13.1. Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2019 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U
z 2020 r., poz. 346).
11.13.2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy
(ze wskazaniem nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– w formularzu Oferta).
12. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
12.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r., poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia
informacji/oświadczeń/dokumentów powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę
wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych
dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 9, 10 i 11 SIWZ.
12.2. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów określonych
w pkt. 10 i 11 SIWZ w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej (mariola.siwek@pgi.gov.pl).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości elektronicznego złożenia oferty oraz
załączników do oferty.
12.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma
obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
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wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
12.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął w terminie późniejszym niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na wydłużenie
biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które Zamawiający ma obowiązek
udzielenia odpowiedzi.
12.5. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi uznaje
się za złożone w chwili, w której wpłyną one do siedziby adresata elektronicznie lub zostaną
doręczone w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając oświadczenie,
wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi, elektronicznie, każda
strona ma obowiązek potwierdzić wpływ (lub poinformować o braku wpływu) na żądanie drugiej
strony.
12.6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Mariola Siwek (Biuro Zamówień Publicznych)
tel. + 48 22 459 21 65, e- mail: mariola.siwek@pgi.gov.pl
12.7. Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
lub zgodnie z pkt. 12.2 SIWZ na adres poczty elektronicznej:
e-mail: mariola.siwek@pgi.gov.pl
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
13.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego
w pkt 16.2 SIWZ.
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
15.1. Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań m.in.
alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
15.2. Oferta musi zawierać co najmniej:
15.2.1. wypełniony formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
15.2.2. wypełnioną „Specyfikację techniczną”, która stanowi załącznik nr 3a do SIWZ;
15.2.3. oświadczenia, o których mowa w pkt 9 SIWZ, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
15.2.4. dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
15.2.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, o których mowa w pkt 9.1.3.1
SIWZ (jeśli dotyczy)
15.2.6. informację o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców
w składanej ofercie;
15.2.7. w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – stosowne wyjaśnienie, o którym mowa
w pkt 15.23 SIWZ.
15.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
15.4. Brak informacji, o której mowa w pkt 15.2.5 i 15.2.6 SIWZ, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
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15.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oraz jednoznacznie opisaną
propozycję. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, samodzielnie lub wspólnie z innymi
Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
15.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
15.7. Ofertę stanowi wypełniony i skonkretyzowany druk „OFERTA”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3
do SIWZ, z załączonymi dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.
15.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny,
pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
15.9. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków czytelnym pismem
ręcznym.
15.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski.
15.11. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 11.13.1 SIWZ w języku obcym,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
15.12. Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach
Zamawiającego nie może ulec zmianie.
15.13. Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej wszelkie pliki
zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał
pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub xml.
15.14. Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron
powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
15.15. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
15.16. Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa zdekompletowaniu.
15.17. Ofertę składa są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
15.18. Koperta lub opakowanie powinny być zaadresowane i pisane w następujący sposób:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
„Ofert na dostawę zestawu do naziemnego, topograficznego skanowania laserowego 3D
wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego”
(sygnatura postępowania: EZP-240-75/2020)
Nie otwierać przed godziną 10:30, 28.10.2020 r.
15.19. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
15.20. W przypadku przekazania oferty do Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem operatora
pocztowego lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i godzinę jej wpływu do
Kancelarii Ogólnej PIG-PIB.
15.21. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Dla uznania
skuteczności wprowadzenia zmian do oferty, konieczne jest otrzymanie przez Zamawiającego
pisemnego powiadomienia, podpisanego przez osoby uprawnione, o wprowadzeniu zmian do oferty,
przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Koperty oznaczone jak w pkt 15.18
z dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Dla
uznania skuteczności wycofania złożonej oferty, konieczne jest otrzymanie przez Zamawiającego
powiadomienia, podpisanego przez osoby uprawnione, o wycofaniu oferty, przed upływem o terminu
wyznaczonego do składania ofert.
15.22. Zamawiający informuje, że oferty są jawne, z tym, że udostępnia się je od chwili otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
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konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (np. kopercie) i opisana:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy Pzp.
16. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT
16.1. Miejsce składania ofert:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Ogólna (parter budynku A, pok. 1) czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15 – 16:15

16.2. Termin składania ofert upływa 28.10.2020 r. o godz. 10:00.
16.3. Oferty dostarczone do Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub
posłańca będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia
do terminu określonego w pkt 16.2 SIWZ. Decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej
PIG-PIB.
16.4. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci tę ofertę.
16.5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.10.2020 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego
w bud. A, pok. nr 230.
16.6. Otwarcie ofert jest jawne.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pgi.gov.pl/przetargi informacje
dotyczące:
16.7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
16.7.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
16.7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
- jeżeli dotyczy.
17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
17.1. Cenę oferty należy wyliczyć na formularzu oferty i podać w PLN (Załączniki nr 3 do SIWZ).
17.2. Cenę oferty należy wyliczyć następująco:
17.2.1. należy określić cenę netto w PLN, stawkę podatku VAT (w %) zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz cenę brutto w PLN.
17.3. Cena netto zawarta w ofercie nie może być podwyższone w trakcie realizacji zamówienia.
17.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

13.1. Wszystkie ceny będą określone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
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13.2. Wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

13.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Tak wyliczona cena oferty będzie podstawą porównania oferty w kryterium
„cena”. Wykonawca w ofercie wskazuje, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
17.5. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, jeżeli cena oferty lub jej
istotne części składowe wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej części, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami, których wagi wynoszą:
Numer
Waga podana
Nazwa kryterium
kryterium
w punktach
Cena (C).
Sposób obliczenia wartości punktowej:
1

2

najniższa cena (brutto)
C = -------------------------------------------------- x 40
cena oferty badanej (brutto)
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium: 40 pkt
Zintegrowane czujniki skanera laserowego (ZCS).
Oferta
w
ramach
kryterium
zintegrowane
czujniki
skanera
laserowego, może otrzymać następujące punkty jeżeli oferowany skaner
laserowy jest wyposażony w:
− wysokościomierz barometryczny - 5 pkt,
− czujniki temperatury, ciśnienia i wilgotności wykorzystywane do
korekty pomiarów w czasie rzeczywistym w terenie - 5 pkt,
− żyroskop - 5 pkt,
− przyspieszeniomierz - 5 pkt,
Jeżeli oferowany skaner laserowy nie jest wyposażony w zintegrowane
czujniki wymienione powyżej - 0 pkt.
W przypadku gdy Wykonawca nie poda ww. wyposażenia czujnika,
Zamawiający przyjmie, że zaoferowany skaner nie jest wyposażony
w ww. zintegrowane czujniki.
Maksymalna liczna punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium: 20 pkt.

40

20
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3

Zasięg maksymalny skanowania obiektów naturalnych o albedo ρ 90%
(ZS).
Oferta w ramach kryterium zasięg maksymalny pomiaru skanera
laserowego, może otrzymać następujące punkty jeżeli zasięg maksymalny
skanowania wynosi:
− więcej niż 2200 m - 20 pkt
− od 1800 m do 2200 m - 5 pkt
− mniej niż 1800 m - 0 pkt
W przypadku gdy Wykonawca nie poda ww. zasięgu maksymalnego
skanowania, Zamawiający przyjmie, zasięg skanowania mniej niż 1800 m.
Maksymalna liczna punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium: 20 pkt.

20

4

Dodatkowe moduły sprzętowe i oprogramowania wewnętrznego
skanera (MSO).
Oferta w ramach tego kryterium może otrzymać następujące punkty jeżeli:
− urządzenie jest wieloprocesorowe (więcej niż 1 procesor) – 10 pkt
− posiada moduł filtracji wielu odbić (filtry odchylenia kształtu impulsu
reflektacji) - 5 pkt
− posiada automatyczną rejestrację skanów w czasie rzeczywistym
w terenie – 5 pkt
Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie posiada dodatkowego modułu
sprzętowego i oprogramowania, wymienionych powyżej - 0 pkt
W przypadku gdy Wykonawca nie poda ww. dodatkowego modułu
sprzętowego i oprogramowania, Zamawiający przyjmie że oferowany
przedmiot zamówienia nie posiada ww. modułu.
Maksymalna liczna punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium: 20 pkt.
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18.2. W kryterium oceny ofert punkty zostaną przyznane ofertom niepodlegającym odrzuceniu. Oferta może
uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punktacja łączna oferty będzie składać się z sumy punktów przyznanych
w każdym kryterium oceny ofert, według przydzielonej wagi każdego z kryteriów. Punktacja łączna
będzie wyliczona wg wzory:
COf = C+ZCS+ZS+MSO
gdzie:
COf - oznacza liczbę punktów przyznanych za całość oferty;
C - oznacza liczbę punktów przyznaną w kryterium cena;
ZCS – oznacza liczbę punktów przyznaną w kryterium zintegrowane czujniki skanera laserowego;
ZS - oznacza liczbę punktów przyznaną w kryterium zasięg maksymalny skanowania obiektów
naturalnych o albedo ρ 90%;
MSO - oznacza liczbę punktów przyznaną w kryterium dodatkowe moduły sprzętowe
i oprogramowania wewnętrznego skanera.
18.3. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
18.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów
wg. ww. kryteriów.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
19.2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie należy przekazać Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
19.3. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć pełnomocnictwo do podpisania
umowy, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.
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20. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA
20.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia
umowy), z uwzględnienie postanowień wynikających z oferty Wykonawcy.
20.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla
całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
20.3. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła
w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
20.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
20.5. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych postanowieniach
umowy.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PRZYSŁYGUJĄCYCH

WYKONAWCY

W

TOKU

Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy Pzp.
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
22.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
22.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
22.3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
23. DANE OSOBOWE
23.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
23.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny
– Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax.
tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl
23.1.2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB
23.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę zestawu
do naziemnego, topograficznego skanowania laserowego 3D wraz z akcesoriami, osprzętem
i oprogramowaniem dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego (sygn. postępowania: EZP-240-75/2020), prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1
lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto
w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych
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stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne
do wykonania tej umowy.
23.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące pomoc prawną,
usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z niszczeniem
dokumentów. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione również innym podmiotom,
jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa
23.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe będą przechowywane
przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem
zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania
w przypadkach nakazanych prawem
23.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp
23.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
23.1.8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO
23.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
______________________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

24. ZAŁĄCZNIKI:
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta”
Załącznik 3a do SIWZ – Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Przedmiot zamówienia
Zamówienie obejmuje dostawę zestawu do naziemnego, topograficznego skanowania laserowego 3D
wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem a ponadto szkolenie i wsparcie techniczne.
Elementy te określono co do rodzaju i ilości w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, zaś minimalne
parametry techniczne szczegółowo opisano w Specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu.
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38295000-3 Sprzęt topograficzny
Miejsce dostawy
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oferowany sprzęt do siedziby Zamawiającego, tj. budynku
oddziału Karpackiego PIG-PIB, przy ul. Skrzatów 1 w Krakowie.
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku
poprzedzającym dostawę.
Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca musi wraz z dostawą sprzętu dostarczyć dokumentację techniczną wraz z certyfikatami
(deklaracji zgodności CE, oznakowanie produktu znakiem CE) – w przypadku dokumentów w języku
innym niż polski wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać u Zamawiającego (oddział Karpacki PIG-PIB) instalację
i uruchomienie skanera laserowego i odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem i osprzętem. Instalacja
zakończona będzie przeprowadzeniem testów kontrolnych, które muszą być nie gorsze niż testy
producenta.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla pięciu pracowników Zamawiającego,
w miejscu dostawy sprzętu, w zakresie obsługi skanera laserowego oraz przetwarzania danych
pomiarowych trwających co najmniej2 dni (nie mniej niż 16 godzin zegarowych).
Wsparcie techniczne:

Wykonawca zobowiązany jest udzielić wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy, w zakresie
obsługi urządzeń i oprogramowania liczone od dnia odbioru zestawu urządzeń.

W zakres wsparcia technicznego zalicza się pomoc w przypadkach problemów z obsługą
i konfiguracją oprogramowania przez pracowników Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest udostępnić, w okresie 12 miesięcy, opracowane przez producenta
uaktualnienia oraz poprawki dla oferowanego oprogramowania, jeśli takowe będą istnieć.

Potrzebę wsparcia technicznego Zamawiający zgłasza Wykonawcy:
− telefonicznie
lub
− za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć pomoc telefonicznie lub elektronicznie.

Wykonawca może zażądać zdalnego dostępu do systemu Zamawiającego, aby pomóc
w określeniu przyczyny problemu z oprogramowaniem. Zamawiający pozostaje odpowiedzialny
za właściwe zabezpieczenie swego systemu i wszelkich zawartych w nim danych w okresie,
w którym Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, korzysta z jego systemu.

Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie
uprawnienia pracowników do realizacji zgłoszenia.

Czas reakcji na zgłoszenie potrzeby wsparcia w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania
wynosi 1 dzień roboczy od dnia zgłoszenia.

Wykonawca ma 3 dni robocze na udzielenie wsparcia od dnia reakcji na zgłoszenie.

Wykonawca dołoży wszelkich starań i uruchomi możliwe środki, aby maksymalnie skrócić czas
oczekiwania na wsparcie techniczne oraz realizacji tak, aby uzyskać wymierny efekt jakościowy.
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Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne i funkcjonalne naziemnego skanera laserowego 3D z wyposażeniem:
Parametr
Wymagane parametry (minimalne/maksymalne)
Rodzaj lasera
Impulsowy (full waveform)
Obsługa skanera
Display dotykowy, co najmniej 5”
Montaż
Ustawiany na standardowej spodarce geodezyjnej
Dokładność wyznaczania
5/100
odległości [mm/m]
Zasięg skanowania przy albedo
Co najmniej 1500 m
ρ 90%
Aparat fotograficzny
Zewnętrzny, skalibrowany, z uchwytem umożliwiającym
montaż na skanerze, z kompatybilnymi 3 obiektywami 14
mm f/2.8, 50 mm f/1.8, 85 mm f/1.8; futerał do aparatu oraz
tuba ochronna do obiektywu
Zintegrowany GNSS
Odbierane sygnały: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou; czas
inicjalizacji RTK do 10 sekund.
Zintegrowany czujnik
Kompas
Pole skanowania
- w pionie:
100°
- w poziomie:
360°
Minimalna odległość skanowania 1m
Maksymalna prędkość
Nie mniejsza niż 400 000
skanowania [pkt/s]
Waga urządzenia (bez baterii i
Nie więcej niż 10 kg
wyposażenia dodatkowego)
Standardowe porty
Zasilanie, USB, slot kart SDXC
wejścia/wyjścia skanera
Zasilanie
Moduł zasilający/Akumulatory li-ion – co najmniej 400 cykli
ładowania
Termiczny zakres użytkowania
od 0 °C do +40 °C
Oprogramowanie
Składanie
skanów,
filtracja
danych,
interpolacja,
porównywanie, przekroje, obliczenia objętości, eksport
w popularnych formatach danych 3D, GIS i geodezyjnych.
Licencja na co najmniej 12 m-cy.
Pakiet szkoleniowy
Dla 5 pracowników 16 h zegarowych (dwa dni). Obsługa
skanera
laserowego
oraz
przetwarzanie
danych
pomiarowych
Wymagane wyposażenie do
− statyw geodezyjny- aluminiowy korbowy z przekładnią
skanera
o wysokości do 3m,
− spodarka,
− program obsługujący skanowanie i sterujący skanerem,
− kufer transportowy,
− moduł zasilający/komplet baterii w urządzeniu,
− ładowarka do baterii (ładowanie równocześnie całego
kompletu),
− uchwyt montażowy do GPS,
− 2 zapasowe moduły zasilające/2 komplety baterii
z ładowarką,
− zestaw dwóch odbiorników GNSS kompatybilnych ze
skanerem, mogących służyć jako lokalne stacje bazowe
dla skanera (specyfikacja dla odbiornika GNSS poniżej).
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Odbiornik GNSS
Parametr
Liczba kanałów
Odbierane sygnały
Częstotliwość pomiaru
Minimalne dokładności pomiaru

Waga
Wbudowane moduły
Wbudowana pamięć
wewnętrzna
Temperatura pracy
Pyło i wodoszczelność
Czas inicjalizacji RTK
Czas pracy w trybie 3.5G RTK
rover
Kontroler

Wymagane wyposażenie do
każdego z odbiorników GNSS

Minimalne wymagane parametry
184
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Minimum 10 Hz
Pomiar statyczny:
H:4mm+0.5ppm V:8mm+1ppm
Pomiar PostProcessed Kinematic (PPK):
H:5mm+0.5ppm V:10mm+1ppm
Pomiar Real-Time Kinematic (RTK):
H:7mm+7ppm V:14mm+1ppm
do 1 kg
GSM 3.5G, WIFI, Bluetooth, LoRa, USB
Minimum 16 GB
-10C do +60C
Minimum IP67
Do 6 sekund
Minimum 10 godzin
Minimum 10” z dotykowym ekranem (min. Full HD), LTE, Wi-fi,
Bluetooth, IP68,
Minimum: 4GB RAM, 64GB pamięci wbudowanej, system
Android 9,0, nawigacja (GPS, Glonass, Galileo, Beidou),
processor 8 rdzeniowy, obsługa kart mSD (min. 128 GB)
− tyczka teleskopowa z włókna węglowego (waga do 0,85
kg, wys. 2,0-2,2 m), z podwójną blokadą (SnapLockzamek zatrzaskowy pozwalający zablokować tyczkę
w trzech pozycjach oraz Compression Lock- zacisk
mimośrodowy), z futerałem i nakładką na grot,
− bipod do tyczki,
− regulowany uchwyt na kontroler 8” i 10”,
− karta pamięci MicroSD 128 GB Class 10 (do kontrolera),
− aplikacja na system Android oraz iOS.
Możliwość wykorzystania odbiornika jako lokalnej stacji
bazowej. Kompatybilność ze skanerem laserowym 3D.
Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny.

Minimalny okres gwarancji na skaner 12 miesięcy i nie gorszy niż udzielony przez producenta.
Minimalny okres gwarancji na odbiorniki GNSS 12 miesięcy i nie gorszy niż udzielony przez producenta.
Minimalny okres gwarancji na wyposażenie 12 miesięcy i nie gorszy niż udzielony przez producenta.
Minimalny okres gwarancji na baterie 12 miesięcy i nie gorszy niż udzielony przez producenta.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowy
UMOWA NR CRZP-240-……./2020
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE EZP-240-75/2020

zawarta w dniu …………………………2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (adres:
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133,
reprezentowanym przez/w imieniu którego działają:
………………………….
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym lub PIG-PIB,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ………………………, adres: ….-……… ……………………….,
ul. ………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy……………………….…… w …………….…….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………..……., NIP ……………………………………, Regon
……………………………………, kapitał zakładowy ………………………………
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)*
panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………,
działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, adres: …………………, ul. …………………….……, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: ………………………….. (na mocy ……………………………………………..)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń:
……………….., ul. …………………,
działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o ziałalności Gospodarczej, adres …………………, ul. ……………………………, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..)
panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………,
działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, adres …………………, ul. ………………………….…, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..)
wspólnikami
spółki
cywilnej
………………………………………..,
adres
………………………,
NIP
………………………..
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie Wykonawcą,
zwanymi także łącznie Stronami.
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienie o wartości
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp”) w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta Umowa o następującej treści (dalej: „Umowa”):
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§ 1.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dostawa zestawu do naziemnego, topograficznego skanowania laserowego 3D
wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem dla Państwowego Instytutu Geologicznego
– Państwowego Instytutu Badawczego (dalej „Sprzętem”), zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2
do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a)
udzielenia niezbędnych licencji lub potwierdzenia licencji oprogramowania, potwierdzających
prawo Zamawiającego do używania dostarczonego wraz z urządzeniami oprogramowania
(za pomocą dokumentów licencyjnych, sporządzonych według standardu przyjętego przez
producenta dostarczonego Sprzętu lub w inny sposób, zgodnie z wymaganiami producenta),
b) zobowiązuje się do zapewnienia i świadczenia serwisu gwarancyjnego na warunkach opisanych
w § 6 niniejszej Umowy,
c) zobowiązuje się do dostarczenia kompletu standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie
papierowej lub elektronicznej w języku polskim i ewentualnie obcym.
Sprzęt będący przedmiotem Umowy, Wykonawca dostarczy bezpośrednio do jednostki
organizacyjnej Zamawiającego - Oddział Karpacki PIG-PIB, ul. Skrzatów 1 w Krakowie, w dni robocze,
w godzinach 10:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną w §5 ust. 5.
Transport i zabezpieczenie Sprzętu w czasie transportu będą zapewnione (zorganizowane) przez
Wykonawcę. Koszy transportu oraz inne koszty wykonania Umowy wliczone są w cenę oferty
i obciążają Wykonawcę. Rozładunek Sprzętu, zainstalowanie go oraz wniesienie do wskazanego
pomieszczenia leży po stronie Wykonawcy.
§ 2.
Termin realizacji Umowy i warunki dostawy
Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczenie Sprzętu nastąpi w terminie do dnia 31.12.2020 r., tak by
możliwe było zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz przepisami prawa: dokonanie odbioru
ilościowego i jakościowego Sprzętu, podpisanie protokołów odbioru oraz wystawienie przez
Wykonawcę, i doręczenie Zamawiającemu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2020 r.
– faktury.
Zamawiający wskazuje, że przedmiot Umowy, finansowany jest ze środków zewnętrznych i że
niedochowanie nieprzekraczalnego terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie stanowić będzie
niewykonanie Umowy i skutkować będzie utratą przez Zamawiającego dofinansowania. Wykonawca
oświadcza, że ma świadomość konsekwencji wynikających z niedochowania nieprzekraczalnego
terminu wykonania Umowy oraz utraty dofinansowania przez Zamawiającego oraz że nie przysługują mu
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający utraci niniejsze
dofinansowanie.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie Sprzęt fabrycznie nowy,
nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę, wraz z niezbędną
dokumentacją umożliwiającą wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych oferowanego
sprzętu. Ponadto Wykonawca oświadcza, że w chwili dostawy Sprzęt stanowić będzie jego własność,
będzie wolny od wad fizycznych oraz prawnych, nie będzie przedmiotem zastawu, a także że wobec
Wykonawcy nie toczy się jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne. Dostarczony Sprzęt musi być oznaczony
znakiem CE oraz posiadać karty gwarancyjne, potwierdzające udzieloną gwarancję.
Dostarczony Zamawiającemu Sprzęt winien bezwzględnie spełniać wymagania techniczne zawarte
w Załączniku nr 2 i w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobami upoważnionymi, wskazanymi w § 5, termin dostawy
przedmiotu niniejszej Umowy, przy zachowaniu terminu i warunków określonych w ust.1 powyżej.
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1.

§ 3.
Wartość przedmiotu Umowy
wykonanie niniejszej Umowy

Za terminowe i prawidłowe
Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości:
− wartość netto …………..………….. zł (słownie: ……………… ............ …………………………….…),
− podatek VAT ……….…….……….. zł (słownie: ………………………………………………...…),
− wartość brutto ……….….……..….. zł (słownie: ……………….……………………………...……),
zgodnie z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: cenę Sprzętu, pakietu sterowników producenta
lub firmware’u, w tym wynagrodzenie za udzielenie licencji/sublicencji lub zapewnienie prawa
do korzystania z oprogramowania przez Zamawiającego na określonych w niniejszej Umowie polach
eksploatacji, koszty serwisu gwarancyjnego oraz koszty transportu, rozładunku u Zamawiającego, koszty
wniesienia, instalacji, kalibracji i szkolenia.
*W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku o towarów i usług, § 3 ust. 1
Umowy otrzyma następujące brzmienie:
Całkowita wartość netto przedmiotu Umowy wynosi ……… (słownie: ….), zgodnie z Ofertą Wykonawcy
stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Obowiązek podatkowy w zakresie zapłaty podatku VAT
spoczywa na Zamawiającym.
3. Cena netto zawarta w Ofercie Wykonawcy nie może być podwyższona w trakcie realizacji Umowy
i zostanie powiększona o podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 4.
Warunki płatności
Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru i podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru
bez zastrzeżeń zgodnie z § 5 Umowy.
Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowej
pod względem merytorycznym i formalnym faktury wraz z kopią Protokołu Odbioru podpisanego bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany w tej
fakturze.
Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 525-000-80-40.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP……………
Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego.
Wykonawca bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby
trzecie w drodze przelewu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności
wynikających z Umowy.

§ 5.
Odbiór przedmiotu Umowy
1. Odbiór ilościowo-jakościowy (dalej „odbiór”) będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy,
sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych oraz weryfikacji zgodności
Sprzętu z niniejszą Umową i dostarczoną dokumentacją, także co do zgodności z terminem realizacji
Umowy.
Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru, zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru podpisanym przez
przedstawicieli Stron.
2. W przypadku, gdy Sprzęt nie przejdzie pozytywnie odbioru, zostanie zastąpiony przez Wykonawcę nowym
Sprzętem takiego samego modelu, o tych samych parametrach. Sprzęt, który nie przejdzie pozytywnego
odbioru, po usunięciu nieprawidłowości, może zostać ponownie przedstawiony przez Wykonawcę
do odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Ponowny odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności Sprzętu z wymogami przewidzianymi
w Umowie i powtórzeniu procedury odbioru.
3. W przypadku, gdy Sprzęt nie przejdzie pozytywnie powtórnej procedury odbioru Wykonawca zobowiązuje
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się wycofać Sprzęt, który nie przeszedł pozytywnie powtórnej procedury odbioru z dostawy i zastąpić go
innym, nowym, wolnym od wad. W przypadku, gdy odbiór nowego Sprzętu wykaże awarie, wady, usterki,
niesprawności lub inne niezgodności z Umową, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości.
4. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom do wykonania innych części Przedmiotu Umowy, niż te,
które wymienił w swojej Ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
5. Do podpisywania protokołu odbioru jakościowego wyznacza się:
1)
ze strony Zamawiającego: ……………………..……e-mail………………..tel …………..
2)
ze strony Wykonawcy: ……………………………… e-mail ……….……….. tel……………..
6. Bez podpisów ww. osób upoważnionych do dokonania czynności odbioru, czynność odbioru jest
bezskuteczna i nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
7. Za datę dostarczenia Sprzętu i przejścia na Zamawiającego własności Sprzętu, w tym nośników na jakich
utrwalono dedykowane oprogramowanie i dokumentację, Strony zgodnie przyjmują dzień podpisania
Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu lub poszczególnych jego elementów.
8. O zmianach danych zawartych w ust. 5 Strony niezwłocznie powiadamiają się na piśmie lub za pośrednictwem
poczty e-mail, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną.
Zmiana danych nie będzie stanowić zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
§ 6.
Warunki serwisu i gwarancji
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na prawidłowe działanie dostarczonego Sprzętu (wszystkich jego
elementów) na okres …… (minimum 12) miesięcy liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru bez
zastrzeżeń (jednak nie krótszy niż okres gwarancji producenta) oraz równolegle biegnącej rękojmi za wady.
2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi z tym
zastrzeżeniem, że w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu
do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających
z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać bez dodatkowych opłat wszelkie awarie, usterki,
wady i błędy w działaniu dostarczonego Sprzętu. Ewentualne koszty demontażu, dostarczenia
i ubezpieczenia uszkodzonego elementu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca
użytkowania Sprzętu i montażu pokrywa Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw Sprzętu będącego przedmiotem niniejszej Umowy
maksymalnie w ciągu 20 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii, usterki, wady, błędu przez
Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres: ………………………….. lub faksem pod numer:
…………………
5. Czas reakcji na zgłoszenie awarii, usterki, wady czy błędu wynosi 2 dni robocze.
6. Czas przyjmowania zgłoszeń ustala się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
7. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii, usterki, wady czy błędu w terminie określonym w ust. 5
Wykonawca zobowiązuje się na czas naprawy dostarczyć równorzędny Sprzęt zastępczy o parametrach nie
gorszych od posiadanego. W przeciwnym razie Zamawiający dokona najmu zastępczego Sprzętu na koszt
Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy na nowy, wolny
od wad, jeżeli nie może zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli dwukrotnie wystąpiła wada, awaria lub
usterka.
9. Wykonawca zapewni sprawny serwis gwarancyjny na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
10. W przypadku naprawy dokonanej w ramach gwarancji, okres gwarancyjny dla poszczególnych elementów
podlegających naprawie będzie wydłużony o czas naprawy. W przypadku wymiany Sprzętu w ramach
gwarancji, okres gwarancyjny biegnie od początku licząc od dnia zakończenia wymiany lub naprawy.
11. W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu
nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).
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§ 7.
Kary umowne
W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu Umowy, ponad 7 dni od terminu określonego
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.
W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji określonych w § 6,
ponad terminy ustalone w tym postanowieniu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1za każdy dzień opóźnienia ,
nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
W przypadku odstąpienia od Umowy – przez Zamawiającego lub Wykonawcę - z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
W razie wystąpienia opóźnienia w płatności wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§ 8.
Zmiany w Umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, w następującym zakresie:
1) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu Umowy; w szczególności zmiany stawki
podatku od towarów i usług;
2) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego
przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia
wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa – w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub
zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, pojawienia się na
rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu
umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują
zwiększenia ceny ofertowej;
3) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń
spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron Umowy, które
są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu,
a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy).
2. Każda zmiana Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 8.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§9
Odstąpienie od Umowy i jej rozwiązanie
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa
w art. 145a ustawy Pzp.
W przypadku o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
Zamawiający ma prawo w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. odstąpić od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym (tj. bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu) z chwilą gdy Wykonawca
opóźni się z wykonaniem Umowy ponad nieprzekraczalny termin określony w § 2 ust. 1.
Poza przypadkami zastrzeżonymi powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy
(w całości lub części) w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej
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odstąpienie w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
1)
jeżeli Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie (nie wyłączając przypadku
zastrzeżonego w § 5 ust. 3 oraz obowiązków z udzielonej Zamawiającemu gwarancji, o jakich
mowa w § 6) i pomimo uprzednio dokonanego pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia
wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;
2)
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w zakresie
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
3)
Wykonawca – choćby tylko faktycznie – zaprzestanie prowadzenia działalności.

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.

§ 10.
Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy)
Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami, przy czym ponosi wobec Zamawiającego
pełną odpowiedzialność (tak jak za działania własne) za prace, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców.
Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa poza część wskazaną w ofercie
Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego
ich stosunku prawnego.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy usługi/dostawy.
§ 11.
Prawa własności intelektualnej
Z dniem podpisania Protokołu Odbioru, w ramach wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji/sublicencji na korzystanie przez Zamawiającego
z dostarczonego wraz ze Sprzętem oprogramowania, lub zapewnia prawo Zamawiającemu
do korzystania z tego oprogramowania, w takim zakresie, w jakim nabył je od podmiotów
dysponujących prawami autorskimi do oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów,
2) odtwarzanie,
3) przechowywanie,
4) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników
z zainstalowanym oprogramowaniem,
5) wyświetlanie,
6) przystosowywanie,
7) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby udzielonych
licencji,
8) korzystanie z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności,
9) korzystanie i modyfikowanie dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy
oprogramowania.
Licencje/sublicencje na korzystanie z oprogramowania mogą zostać wypowiedziane nie wcześniej niż
po upływie 20 lat od ich udzielenia, przy czym okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 5 lat.
Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowanie, nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach
autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do udzielania
licencji/sublicencji lub odsprzedaży oprogramowania, które Wykonawca dostarczył w ramach Umowy,
zgodnie z postanowieniami ust. 1 i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń
osób trzecich.
Wykonawca uprawnia Zamawiającego do swobodnego dokonywania zmian w zakresie przydzielania
poszczególnych licencji/sublicencji pracownikom Zamawiającego.
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5.

1.

2.
3.
1)
2)
3)
4.

5.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Wykonawca oświadcza, że aktualizacja oprogramowania, nie powoduje zmian pól eksploatacji
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 12
Poufność
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na
formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy.
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od Zamawiającego
informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz
stosowanych zabezpieczeń.
Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem Umowy, informacje nie mogą być wykorzystane
do innego celu, niż do realizacji Umowy.
Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:
stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy,
były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,
podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.
Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją Umowy na terenie budynków, pomieszczeń lub części
pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby
biorące udział w realizacji przedmiotu Umowy zostaną poinformowane o poufnym charakterze informacji
oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za
wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku wyrządzenia
przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa
informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
§ 13.
Postanowienia końcowe
Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu zawarcia lub realizacji niniejszej
Umowy.
Strony zobowiązują się do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustępie
poprzedzającym, także w odniesieniu do innych osób fizycznych, od których pozyskają dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy.
Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie swego adresu lub siedziby.
W razie nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4 Strony wyrażają zgodę na wysyłanie
wszelkich pism na adresy ostatnio przez nich podane, ze skutkiem doręczenia.
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w te dni, dni wolnych od pracy określonych w
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 90 ze zm.).
Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz.U z 2020 r.
poz. 935 z późn. zm.) posiada status dużego przedsiębiorcy.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej realizacją będą podlegać
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa obowiązujące w Polsce,
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w szczególności ustawy Pzp oraz kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
11. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez Strony.
12. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
10.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – kopia Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia);
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Dane Wykonawcy / Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy:
kod, miejscowość, ulica, nr lokalu
Nr telefonu:
E-mail:
REGON:
NIP:
Państwowy Instytut Geologiczny
- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZP-240-75/2020 pn:
Dostawa zestawu do naziemnego, topograficznego skanowania laserowego 3D
wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
za cenę:
− netto: ………….. PLN (słownie: …………………………………….....................………………………………………)
−

VAT: ……………. %

−

brutto: …………. PLN (słownie: ……………………………………………………………….…………………………)

Oświadczamy, że:
1. udzielamy:
a) ….. (wpisać min. 12) miesięcy gwarancji na dostarczony skaner, na warunkach nie gorszych niż
udzielony przez producenta,
b) ….. (wpisać min. 12) miesięcy gwarancji na dostarczony odbiornik GNSS, na warunkach nie gorszych
niż udzielony przez producenta,
c) ….. (wpisać min. 12) miesięcy gwarancji na dostarczone wyposażenie, na warunkach nie gorszych niż
udzielony przez producenta,
d) ….. (wpisać min. 12) miesięcy gwarancji na dostarczone baterie, na warunkach nie gorszych niż
udzielony przez producenta,
2. przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ;
3. akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ;
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4.

oferowany przedmiot zamówienia posiada:
Zintegrowane czujniki skanera laserowego
Wysokościomierz barometryczny

TAK / NIE*

Czujniki temperatury, ciśnienia i wilgotności wykorzystywane do
korekty pomiarów w czasie rzeczywistym w terenie

TAK / NIE*

Żyroskop

TAK / NIE*

Przyspieszeniomierz

TAK / NIE*

Zasięg maksymalny skanowania obiektów naturalnych o albedo ρ 90%: ……………………….… m.
/wpisać zasięg nie mnij niż 1500/

Dodatkowe moduły sprzętowe i oprogramowania wewnętrznego skanera
Urządzenie jest wieloprocesorowe (………procesor/procesory)*
/wpisać min. 1/

Posiada moduł filtracji wielu odbić (filtry odchylenia kształtu
impulsu reflektacji)
Posiada automatyczną rejestrację skanów w czasie rzeczywistym
w terenie
5.

6.

TAK / NIE*
TAK / NIE*
TAK / NIE*

wybór oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub usługa będzie
prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku;
przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia
podwykonawcom*:
Firma, adres
Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy
podwykonawcy

7.
8.

jesteśmy/nie jesteśmy* małym lub średnim przedsiębiorcą*;
zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z istotnymi
postanowieniami umowy, ze zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ** oraz, że wykonamy zamówienie na
warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;
9. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; Uważamy się za związanych niniejszą ofertą
przez czas wskazany w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego;
10. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
11. informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy);
UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa
i nie mogą być udostępniane musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
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(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp);
12. informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:
Adres strony internetowej na której dokument lub oświadczenie jest
Nazwa oświadczenia
dostępny w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ
lub dokumentu
lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego przez Zamawiającego

13. świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.);
14. Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
15. na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty,
stanowiącymi jej integralną cześć są:
1) ……………………………
2) ……………………………
* odpowiednio skreślić albo wypełnić
** jeżeli dotyczy
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób)
Podpis(y) osoby(osób)
Miejscowość
uprawnionej(ych) do reprezentowania
uprawnionej(ych)
i data
Wykonawcy
lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo

28

Załącznik nr 3a do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. CRZP-240-75/2020 na:
Dostawę zestawu do naziemnego, topograficznego skanowania laserowego 3D wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich Wykonawców)
Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze specyfikacją wskazaną poniżej:

Producent urządzenia:…………………………………..
Model urządzenia:……………………………………….

Parametr
Rodzaj lasera
Obsługa skanera
Montaż
Dokładność wyznaczania
odległości [mm/m]
Zasięg skanowania przy
albedo ρ 90%
Aparat fotograficzny

Zintegrowany GNSS
Zintegrowany czujnik
Pole skanowania

Wymagane parametry

Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

Impulsowy (full waveform)
Display dotykowy, co najmniej 5”
ustawiany na standardowej spodarce geodezyjnej
5/100
Co najmniej 1500 m
Zewnętrzny, skalibrowany, z uchwytem umożliwiającym montaż na skanerze, z
kompatybilnymi 3 obiektywami 14mm f/2.8, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8; futerał do
aparatu oraz tuba ochronna do obiektywu
Odbierane sygnały: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou; czas inicjalizacji RTK do 10
sekund.
Kompas
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- w pionie:
- w poziomie:
Minimalna odległość
skanowania
Maksymalna prędkość
skanowania [pkt/s]
Waga urządzenia (bez
baterii i wyposażenia
dodatkowego)
Standardowe porty
wejścia/wyjścia skanera
Zasilanie
Termiczny zakres
użytkowania
Oprogramowanie

Pakiet szkoleniowy
Wymagane wyposażenie do
skanera

Odbiornik GNSS
Parametr
Liczba kanałów
Odbierane sygnały
Częstotliwość pomiaru

100°
360°
1m
Nie mnie niż 400 000
Nie więcej niż 10 kg

Zasilanie, USB, slot kart SDXC
Moduł zasilający/Akumulatory li-ion – co najmniej 400 cykli ładowania
od 0 °C do +40 °C
Składanie skanów, filtracja danych, interpolacja, porównywanie, przekroje,
obliczenia objętości, eksport w popularnych formatach danych 3D, GIS i
geodezyjnych. Licencja na co najmniej 12 m-cy.
Dla 5 pracowników 16 h zegarowych (dwa dni). Obsługa skanera laserowego
oraz przetwarzanie danych pomiarowych
- statyw geodezyjny- aluminiowy korbowy z przekładnią o wysokości do 3m,
- spodarka,
- program obsługujący skanowanie i sterujący skanerem,
- kufer transportowy
- moduł zasilający/komplet baterii w urządzeniu
- ładowarka do baterii (ładowanie równocześnie całego kompletu)
- uchwyt montażowy do GPS.
- 2 zapasowe moduły zasilające/2 komplety baterii z ładowarką
- zestaw dwóch odbiorników GNSS kompatybilnych ze skanerem, mogących
służyć jako lokalne stacje bazowe dla skanera (specyfikacja dla odbiornika GNSS
poniżej).

Minimalne wymagane parametry
184
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Min 10 Hz
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Minimalne dokładności
pomiaru

Waga
Wbudowane moduły
Wbudowana pamięć
wewnętrzna
Temperatura pracy
Pyło i wodoszczelność
Czas inicjalizacji RTK
Czas pracy w trybie 3.5G
RTK rover
Kontroler

Wymagane wyposażenie
do każdego z odbiorników
GNSS

Pomiar statyczny:
H:4mm+0.5ppm V:8mm+1ppm
Pomiar PostProcessed Kinematic (PPK):
H:5mm+0.5ppm V:10mm+1ppm
Pomiar Real-Time Kinematic (RTK):
H:7mm+7ppm V:14mm+1ppm
do 1 kg
GSM 3.5G, WIFI, Bluetooth, LoRa, USB
Minimum 16 GB
-10C do +60C
Min IP67
Do 6 sekund
Minimum 10 godzin
Minimum 10” z dotykowym ekranem (min. Full HD), LTE, Wi-fi, Bluetooth, IP68,
Minimum: 4GB RAM, 64GB pamięci wbudowanej, system Android 9,0, nawigacja
(GPS, Glonass, Galileo, Beidou), processor 8 rdzeniowy, obsługa kart mSD (min.
128 GB)
- tyczka teleskopowa z włókna węglowego (waga do 0,85 kg, wys. 2,0-2,2 m), z
podwójną blokadą (SnapLock-zamek zatrzaskowy pozwalający zablokować
tyczkę w trzech pozycjach oraz Compression Lock- zacisk mimośrodowy), z
futerałem i nakładką na grot
- bipod do tyczki,
- regulowany uchwyt na kontroler 8” i 10”,
- karta pamięci MicroSD 128 GB Class 10 (do kontrolera)
- aplikacja na system Android oraz iOS.
Możliwość wykorzystania odbiornika jako lokalnej stacji bazowej. Kompatybilność
ze skanerem laserowym 3D. Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy
lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość
i data

31

Załącznik nr 4 do SIWZ
I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.: dostawa zestawu do naziemnego,
topograficznego skanowania laserowego 3D wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem dla
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, spełniamy warunki o których
mowa w pkt 7.2 SIWZ.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość
i data:

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt 7.2 SIWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………….……….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu).
Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Podpis(y) osoby(osób)
Miejscowość
Lp.
wykonawcy lub posiadającej (ych)
uprawnionej(ych):
i data:
pełnomocnictwo

* wypełnić i załączyć do oferty (w przypadku nie polegania na zasobach innych podmiotów – zaleca się
wpisać – nie dotyczy)
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III. OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.: dostawa zestawu do naziemnego,
topograficznego skanowania laserowego 3D wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem dla
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
1)* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1843
ze zm.).

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość
i data:

2)* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………….…………

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość
i data:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z
wykonawców oddzielnie.
IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

* wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy
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Miejscowość
i data:

Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………………………………..
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
WYKAZ DOSTAW
na dostawę zestawu do naziemnego, topograficznego skanowania laserowego 3D
wraz z akcesoriami, osprzętem i oprogramowaniem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
Oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 7.2. SIWZ:
Podmiot na rzecz, którego były
Wartość zamówienia
Przedmiot zamówienia
Daty wykonania
świadczone dostawy
(zł)
Dostawa zestawu do
naziemnego skanowania
……………………………
laserowego 3D
(firma)
………….. zł brutto
………………
(dd/mm/rrrr)
obejmujących ich
…………………………………………… (nie mniej niż 500 000,00)
montaż , instalację oraz ……………………………………..……
(adres)
uruchomienie.
W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione dostawy zostały zrealizowane należycie.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):
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Miejscowość
i data:

