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Rozdział I:
OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO.
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
KRS: 0000134048
NIP: 675-00-01-774
REGON: 000032603
tel/fax +48 12 631 71 00 /+48 12 633 94 90
strona internetowa: www.ios.krakow.pl
e-mail: ios@ios.krakow.pl; przetargi@ios.krakow.pl;
godziny pracy: 8:00 - 16:00
Rozdział II:
TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907,
z późn. zm.), o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
cytowanej ustawy.
Rozdział III:
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa precyzyjnej wagi laboratoryjnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji zawiera Załącznik Nr 2 do
SIWZ – KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI
GWARANCJI.
3. Kod CPV: 38310000-1, 38311000-8.
Rozdział IV:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15 kwietnia 2014 roku .
Rozdział V:
OFERTY CZĘŚCIOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział VI:
OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział VII:
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział VIII:

OZNACZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENY
ICH SPEŁNIANIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Zamawiający nie ustanawia szczególnego warunku. Ocena spełniania powyższego warunku
zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone w trybie art. 44 ustawy
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 ustawy.
2) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania
zamówienia, Zamawiający nie ustanawia szczególnego warunku. Ocena spełniania powyższego
warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone w trybie art. 44
ustawy oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy.
3) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do należytego
wykonania zamówienia, Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania
powyższego warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone w
trybie art. 44 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
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4) W zakresie sytuacji finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia, Zamawiający nie
ustanawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana
metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone w trybie art. 44 oświadczenie dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w przepisie
art. 23 ustawy, Wykonawcy zobowiązani są wykazać, iż suma potencjału ekonomicznego,
technicznego oraz doświadczenia, odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 1 ppkt. 1 – 4
niniejszego rozdziału.
3. Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie
przepisu art. 24 ustawy, a oferty przez nich złożone, uznane za odrzucone na zasadzie art. 24 ust. 4
ustawy.
Rozdział IX:

DOKUMENTY
LUB
OŚWIADCZENIA
WYMAGANE
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU.
1. Poza oświadczeniem w trybie art. 44 ustawy dotyczącym spełniania warunków udziału określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
Wykonawca składa:
a) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego ze względu na formę organizacyjno – prawną rejestru, lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów podlegających
obowiązkowemu wpisowi do odrębnego rejestru lub ewidencji;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające iż
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – dotyczy wszystkich Wykonawców bez względu na formę
organizacyjno – prawną w jakiej prowadzona jest działalność;
UWAGA: W przypadku stwierdzenia zaległości, zamiast dokumentu o którym mowa w ppkt. 2 lit c),
należy złożyć zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert – dotyczy wszystkich Wykonawców bez
względu na formę organizacyjno – prawną w jakiej prowadzona jest działalność;
UWAGA: W przypadku stwierdzenia zaległości, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 2 lit. d),
należy złożyć zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt. 14
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2011, nr 34,
poz. 173), albo informację dotyczącą braku przynależności do grupy kapitałowej;
2. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału określonych w pkt. 1
ppkt. 1 – 4 Rozdziału VIII SIWZ polega na zasobach podmiotów, które będą uczestniczyły w
realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów,
dokumentów wymienionych w ppkt. 1 lit. b) – d) niniejszego rozdziału.
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3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
składa odpowiednio:
1) zamiast dokumentu określonego w pkt. 1 ppkt. 1 lit b) – dokument wystawiony w kraju w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2) zamiast dokumentów określonych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. c) i d) – dokument wystawiony w kraju w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, iż nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a w przypadku istnienia
zaległości dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia
lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 3, Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie
dotyczące okoliczności wskazanych w pkt 3 ppkt. 1) i 2), złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. W
zakresie dat wystawienia, postanowienia pkt. 3 stosuje się.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań postawionych
przez Zamawiającego, Wykonawca składa:
1) foldery – opisy techniczne urządzenia;
2) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że
zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO 900x lub inny
dokument potwierdzający odpowiednie stosowanie przez producenta równoważnych środków
zapewnienia jakości;
Rozdział X:
WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział XI: ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XII: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział XIII: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy.
2. Ofertę wraz z będącymi jej integralną częścią załącznikami, należy sporządzić ściśle według
postanowień niniejszej specyfikacji.
3. Oferta winna być napisana w języku polskim, w sposób trwały – gwarantujący odczytanie treści (przy
użyciu komputera, maszyny do pisania, lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem).
4. Zaleca się sporządzenie oferty na drukach lub ściśle według wzorów FORMULARZA
OFERTOWEGO stanowiącego Załączniki Nr 1 do SIWZ oraz Załącznika Nr 2 do SIWZ
KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI.
5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ oświadczenia i dokumenty, przy
czym:
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1) kopie dokumentów winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem i
opatrzone stosowną adnotacją lub pieczęcią;
2) dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z poświadczonym przez
Wykonawcę tłumaczeniem na język polski;
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów
składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z
odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6 i 7 powinno być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza
lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy,
zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną
do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru
Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę
powinny być podpisane przez pełnomocnika.
10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i
nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska,
to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska
podpisującego.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty winny być parafowane przez osoby/-ę składające/-ą
ofertę oraz opatrzone datami ich wprowadzenia.
12. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty według formuły „kolejny numer strony/ilość
wszystkich stron” oraz zabezpieczenie przed zdekompletowaniem poprzez zszycie lub zbindowanie
oferty.
13. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie (poza kopertą firmy kurierskiej), opisanej
w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, oznaczenie Wykonawcy oraz dopisek: „Oferta
na dostawę precyzyjnej wagi laboratoryjnej. Sprawa: ZP/0002/PD/2014. Nie otwierać przed 14
marca 2014 roku.”
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Rozdział XIV: SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami:
1) wszelkie wnioski i oświadczenia Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, faksem na nr
+48 12 633-94-90 lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@ios.krakow.pl;
2) wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38
ustawy;
2. Każda ze stron, na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) Tatiana Miller, tel. 0126317272, e-mail: tatiana.miller@ios.krakow.pl;
2) Robert Kochański, tel. 0126317201, e-mail: robert.kochanski@ios.krakow.pl;
Rozdział XV: ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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Rozdział XVI: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 37a, Budynek „F”, Kancelaria
Ogólna pok. 208 w terminie do 14 marca 2014 roku godzina. 10:00.
UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina złożenia
oferty w Kancelarii Ogólnej, Budynek „F” pok. 208, p I, ul. Wrocławska 37a.
Rozdział XVII: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 37a, Budynek „F”, Sala Rady
Naukowej pok. 220, p I, w dniu 14 marca 2014 roku o godzinie 10:15.
Rozdział XVIII: SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
Cenę należy określić w złotych polskich brutto według następujących zasad określonych w Załączniku Nr
2 do SIWZ - KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI
GWARANCJI.
Rozdział XIX: KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
OFERT.
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o następujące kryterium:
1) kryterium finansowe (najniższa cena) – 100 % wagi. Zamawiający przyzna wartości punktowe
dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną
wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP - wartość punktowa,
WONC - wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej. W przypadku złożenia
oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług VAT w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub usług, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług VAT, który miałby
obowiązek wpłacić według stawek i zasad obowiązujących dla przedmiotu zamówienia w kraju
Zamawiającego.
Rozdział XX: FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania i zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX
SIWZ.
2. O dokonaniu wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego oferta
została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, albo imię i nazwisko, siedziby albo
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
2) Wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi
zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, Zamawiający dokona wyboru oferty spośród
pozostałych ofert bez ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem podpisania umowy – dotyczy Wykonawców nie
podlegających wpisowi do odrębnego rejestru (jednoosobowy przedsiębiorca, wspólnicy spółki
cywilnej);
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6.
7.

8.
9.

2) pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów –
dotyczy wszystkich Wykonawców.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust.
1 i ust. 1a ustawy.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert;
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w punkcie 3, Zamawiający umieści także w swojej
siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej www.ios.krakow.pl .
Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało
przekazane w sposób określony w Rozdziale XIV SIWZ, lub po upływie 10 dni, jeżeli zawiadomienie
zostało przekazane w sposób inny aniżeli wskazany w Rozdziale XIV SIWZ. Zamawiający może
zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni, jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta, nie odrzucono
żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rozdział XXI: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ
Rozdział XXII: UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY stanowiącym
Załącznik Nr 1 do SIWZ, części zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy.
Rozdział XXIII: POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013
r., poz. 907).
Rozdział XXIV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z
2013 r., poz. 907).
Załączniki:
Załącznik Nr 1 –
Załącznik Nr 2 –
Załącznik Nr 3 –
Załącznik Nr 4 –
Załącznik Nr 5 –

Formularz oferty
Kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia i warunki gwarancji
Oświadczenie
wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Projekt umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Sprawa ZP/0002/PD/2014

Do:

INSTYTUTU ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA
UL. WROCŁAWSKA 37A
30 – 011 KRAKÓW

Od:

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
pełna nazwa i adres wykonawcy
tel/fax: .....................................................................................................

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na stronie
internetowej www.ios.krakow.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, składamy ofertę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę precyzyjnej wagi laboratoryjnej, prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
1
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
........................ złotych netto (słownie: .............................................................................), kwota powyższa
zostanie powiększona w tym należny podatek od towarów i usług VAT obliczony według stawki
wynoszącej na dzień składania ofert w postępowaniu ............. %, cena oferty obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności: zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty
dostawy do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, opakowania, należne podatki.
2
Oświadczam (-my), że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w Rozdziale IV SIWZ.
3
Oświadczam (-my), że zaoferowany przedmiot zamówienia, typ ...............................................................
model ............................................................................., rok produkcji .................., wyprodukowany przez
.................................................., jest nowy, nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych,
bezpieczny dla ludzi i środowiska oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 2
do SIWZ –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI.
4
a)

Oświadczam (-my), że okres pełnej bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia będzie wynosił –

........................ miesięcy od daty odbioru końcowego;
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b) Oświadczam (-my), że zaoferowany przedmiot zamówienia jest objęty gwarancją producenta. Okres
gwarancji będzie wynosił – ........................ miesięcy od daty odbioru końcowego;
c)

Oświadczam (-my), że czas reakcji na zgłoszoną awarię będzie wynosił ............ godzin od chwili

złożenia reklamacji.
d) Oświadczam (-my), że diagnostyka będzie przeprowadzona w terminie ....... dni od daty złożenia
reklamacji.
e)

Oświadczam (-my), że naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00

do 16:00 w terminie do ......... dni od dnia przeprowadzenia diagnostyki, z wyjątkiem napraw
wymagających demontażu i specjalistycznej diagnostyki przedmiotu dostawy w autoryzowanym
serwisie. Naprawy wykonywane w autoryzowanym serwisie producenta będą wykonywane w
terminie do ....... dni od daty zdiagnozowania awarii.
5
Oświadczam (-my), że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego

wykonania zamówienia oraz, że nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
6
Oświadczam (-my), że zapoznaliśmy się z zapisami Projektu Umowy i w pełni akceptujemy jej treść oraz
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
7
Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców w
zakresie:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(proszę wskazać część zamówienia, której realizację Wykonawca powierzy Podwykonawcy).

8
Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... stron.
.............................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Sprawa ZP/0002/PD/2014

KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI
LP.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2

LP
1.

CZ. A – WYMAGANIA TECHNICZNE
PARAMETR WYMAGANY
PARAMETR OFEROWANY

Precyzyjna waga laboratoryjna wyposażona
w
czytelny
wyświetlacz
LCD
z
podświetlaniem, możliwość wyświetlania
dodatkowych komunikatów, sygnalizacja
modelu pracy, połączenie ze stacją roboczą
(komputer przenośny lub PC), automatyczna
adiustacja wewnętrzna, obudowa wykonana
z trwałego tworzywa, szalka ze stali
nierdzewnej, minimum 5 baz danych
umożliwiających pracę wielu użytkownikom,
dwukierunkowa wymiana danych.
Obciążenie maksymalne – nie mniej niż 200 g
Obciążenie minimalne – nie mniej niż 1mg
Dokładność odczytu – nie więcej niż 0,1 mg
Wyświetlacz cyfrowy
Możliwość eksportu baz danych
Komunikacja: RS 232, USB, WiFi
Bazy danych: użytkownik, ważenie, pamięć
ALIBI, tara, towar.
Gwarancja: minimum 36 miesięcy od daty
odbioru.
CZ. B – KALKULACJA CENOWA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WARTOŚĆ ILOŚĆ WARTOŚĆ
NETTO/J.M. (J.M.)
NETTO

STAWKA
VAT (%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

kpl

Precyzyjna waga laboratoryjna
RAZEM

TABELĘ – WYMAGANIA TECHNICZNE I KALKULACJA CENOWA, należy uzupełnić według poniższych
wskazówek:
1. W kolumnie „parametr oferowany” należy podać parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu
zamówienia.
2. Cenę należy obliczyć według następujących zasad:
a) Wykonawca winien określić, cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć
wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę/j. m. oraz wartość brutto przez
przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto
danej pozycji);
b) Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku;
c) Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w
szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego,
ubezpieczenia na czas transportu, opakowania, koszty montażu, uruchomienia, kalibracji i szkolenia;
d) Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).

........................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Sprawa ZP/0002/PD/2014

Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy,
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę precyzyjnej
wagi laboratoryjnej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisu art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907),
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
oświadczam, że Wykonawca:
........................................................................................................................................................................,
z

siedzibą

w

zarejestrowany

........................................................................................................................................,
w

rejestrze

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

................................................................................................
gospodarczej*

pod

numerem

/wpisany

do

pod

ewidencji

numerem
działalności

.................................................................................................,

spełnia

warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;
dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdowania się w sytuacji finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

...........................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby składającej oświadczenie
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Sprawa ZP/0002/PD/2014

Oświadczenie wykonawcy
dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę precyzyjnej
wagi laboratoryjnej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisu art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907),
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
oświadczam, że wobec Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................................,
z

siedzibą

w

...................................................................................................................................,

zarejestrowanego w rejestrze ...................................................................................... pod numerem
................................................................................................

/wpisanego

do

ewidencji

działalności

gospodarczej* pod numerem ................................................................................................., nie zachodzą
podstawy do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

...........................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby składającej oświadczenie
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Sprawa ZP/0002/PD/2014

UMOWA Nr ZP/............./........../ ..................

zawarta w dniu .......................... roku w Krakowie, pomiędzy Instytutem Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 37a, 30–011 Kraków, zarejestrowanym w
Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000134048, REGON: 000032603, NIP: 675-00-01-774, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
- dr Marię Zybura - Skrabalak - Dyrektora Instytutu
a
................................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
- ..........................................................................
Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę precyzyjnej wagi
laboratoryjnej zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą stanowiącą
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Specyfikacja szczegółowa, opis i dane techniczne przedmiotu
dostawy zawarte są w ofercie.
2. W zakresie objętym umową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu precyzyjną wagę laboratoryjną,
typ .................................. model ...................................................., rok produkcji ..................,
wyprodukowany przez .................................................. z wyposażeniem i oprogramowaniem – w ilości
1 szt.
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy jest nowy, nie używany, kompletny, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz bezpieczny dla ludzi i środowiska, a także odpowiada wymaganiom
stosownych norm i przepisów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i ubezpieczenia przedmiotu dostawy od wszelkich ryzyk
jego utraty podczas przewozu, łącznie z załadunkiem i wyładunkiem, do wysokości łącznej jego
wartości na własny koszt.
§2
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, a
także zgodnie z:
a) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
b) wymaganiami wynikającymi z europejskich norm zharmonizowanych zawartych w obowiązujących
dyrektywach nowego podejścia UE, które przewidują znakowanie wyrobów CE,
c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
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§3
1. Strony ustalają termin realizacji umowy na dzień .......................... roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu właściwe, autoryzowane dokumenty
dotyczące przedmiotu dostawy tj.: instrukcje obsługi, deklaracje zgodności CE, certyfikaty, gwarancje
producenta przedmiotu dostawy (warunki ogólne wraz z odniesieniem ich obowiązywania do numeru
fabrycznego urządzenia będącego przedmiotem dostawy), jako dokumenty towarzyszące dostawie
bezpośredniej oraz gwarancje jakości Wykonawcy na całość przedmiotu zamówienia, najpóźniej w
dniu podpisywania końcowego protokołu odbioru.
3. Odbiór ilościowy zostanie dokonany w dniu realizacji dostawy. Z czynności odbioru zostanie
sporządzony

protokół

odbioru

ilościowego

zawierający

ustalenia

dotyczące

kompletności

dostarczonego przedmiotu dostawy, instrukcji i dokumentacji użytkownika.
4. Odbiór końcowy zostanie dokonany niezwłocznie po instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy
oraz przeprowadzeniu testów w zakresie funkcjonalności i użyteczności. Z czynności odbioru zostanie
sporządzony końcowy protokół odbioru zawierający ustalenia dotyczące spełniania przez dostarczony
przedmiot dostawy wymogów funkcjonalnych i użytkowych opisanych w specyfikacji

istotnych

warunków zamówienia.
5. Potwierdzenie realizacji dostawy, stwierdzone w protokole odbioru końcowego, stanowią podstawę
uznania terminu realizacji umowy i wystawienia faktury, o której mowa w § 4 pkt. 6.
§4
1. Całkowita wartość umowy dostawy precyzyjnej wagi laboratoryjnej typ ………......................
produkcji …………………………………................, rok produkcji ………………, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i według specyfikacji szczegółowej zawartej w ofercie
wynosi .......................….................. złotych brutto, (słownie: .............................................................),
na którą składa się wartość netto w wysokości ……………...................................................... zł
(słownie: …………………………………………….............................................................................)
oraz podatek VAT według stawki ....... % w kwocie ……………………......................... złotych
(słownie: …………………………........................................................................................................).
2. Wartość netto umowy wskazana w pkt. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy z
wyłączeniem podatku VAT.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy zgodnie z przepisami dotyczącymi wewnątrz wspólnotowego nabycia
towarów przysługuje zwrot należnego podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie
kwotę netto, a należny podatek VAT wpłaci zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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4. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
wystawienia faktury.
5. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił bezusterkowy protokół odbioru, podpisany przez
umocowanych przedstawicieli stron.
6. Wykonawca wystawi fakturę w złotych polskich w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru,
o którym mowa w § 3 umowy.
7. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy, Wykonawca przed
ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwie
Zamawiającego do zapłaty na piśmie, zakreślając mu dodatkowy 14 – dniowy termin do zapłaty
liczony od dnia dostarczenia wezwania.
§5
1. Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot dostawy, zgodnie z ofertą
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru
końcowego.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest objęty .............. miesięczną gwarancją producenta i
z przedmiotem dostawy przekaże dokumenty gwarancyjne producenta.
3. Wykonawca gwarantuje, że w ciągu okresu gwarancyjnego na koszt własny i ryzyko dokona naprawy
lub wymiany wadliwego przedmiotu dostawy, za wyjątkiem części podlegających planowanemu
zużyciu w toku użytkowania. Naprawy, o których mowa w zdaniu poprzednim dokonywane będą w
siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, za
wyjątkiem napraw wymagających demontażu i specjalistycznej diagnostyki przedmiotu dostawy w
autoryzowanym serwisie Wykonawcy; koszty transportu przedmiotu dostawy do/z autoryzowanego
serwisu ponosi Wykonawca. Czas reakcji serwisu będzie wynosił

............. godziny od złożenia

reklamacji.
4. Reklamacje składane będą pisemnie, faksem na numer ..................................... lub pocztą
elektroniczną na adres ............................................. przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
5. Diagnostyka będzie przeprowadzana w terminie do ....... dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
6. Naprawy o których mowa w ust. 3 dokonywane będą w terminie .......... dni od daty zdiagnozowania
przedmiotu dostawy; czas naprawy w autoryzowanym serwisie będzie wynosił ........ dni od daty
zdiagnozowania usterki
7. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z gwarancji,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, bez utraty
uprawnień wynikających z gwarancji.
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8. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zgodnie z ofertą stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zapewnia ………………………………........................................ .
9. Uszkodzenie przedmiotu dostawy spowodowane nieprawidłową obsługą lub przekroczeniem
zalecanych w dokumentacji technicznej i instrukcji użytkowania warunków pracy może powodować
nieuwzględnienie praw wynikających z udzielonej gwarancji w zakresie takim, jakie miało ono wpływ
na powstanie szkody.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznej wartości netto umowy za
każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5
% łącznej wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % łącznej
wartości netto umowy,
2. Strony postanawiają, iż dla skutecznego przeniesienia na rzecz osób trzecich wierzytelności
przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, wymagana
jest pisemna zgoda Zamawiającego.
§7
1. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań z niej
wynikających, jeżeli spowodowane zostały one siłą wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć
zdarzenie nieprzewidywalne i zewnętrzne uniemożliwiające wypełnienie obowiązków przez strony, w
szczególności: wojna, klęski żywiołowe, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów
władzy państwowej.
2. Strona doznająca przeszkody z powodu siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić
drugą stronę o jej zaistnieniu.
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
a) Terminu – Termin wykonania ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na te
terminy: opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn technicznych lub technologicznych leżących
po stronie producenta urządzenia, wystąpienia konieczności dostosowania pomieszczeń w
budynkach Zamawiającego do wymogów producenta w zakresie montażu urządzenia, wystąpienia
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nagłego, niezależnego od stron zdarzenia zewnętrznego (siła wyższa). W okolicznościach wyżej
wymienionych Strony ustalą nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana
z przyczyną, jaka ją spowodowała.
b) Przedmiotu dostawy – w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji
zaoferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, aktualizacji rozwiązań projektowych z
uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmiany zakresu
zamówienia wykonywanego przy pomocy podwykonawców (w przypadku zadeklarowania
przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców).
2. Zmiany w zakresie wskazanym w ust.1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każda ze Stron może wnioskować wprowadzenie powyższych zmian do treści niniejszej umowy
dołączając do wniosku stosowne uzasadnienie.
§9
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od realizacji umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskały na temat drugiej
strony kontraktu w związku z jego realizacją, a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę drugą
stronę.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 28 maja 1964r., nr 16, poz. 93) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907).
2. Wszystkie spory, które wynikną z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane przez strony w drodze
negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory
rozstrzygane będą według prawa polskiego przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: ........................................................................................................;
b) ze strony Wykonawcy: ...............................................................................................................;
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie
wymaga zmiany umowy.
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5. Umowę sporządzono w języku polskim i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
7. Integralną część umowy stanowią Załączniki oznaczone jako:
Załącznik Nr 1 – Oferta
Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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