Warszawa, 15 czerwca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
BBA-2.261.2.2020

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania biblioteki widm do Spektrometru FTIR – 1
szt.
Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Zapytania
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / dane techniczne oferowanego sprzętu” oraz w istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
III. DODATKOWE WYMAGANIA
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na jednostkę sterującą
na okres i na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego oraz w Istotnych
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego. W ramach
udzielonej gwarancji Wykonawca musi zapewnić serwis w miejscu zainstalowania urządzenia.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania oprogramowania będącego przedmiotem
zamówienia w laboratorium UOKiK w Łodzi – ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, wraz
ze sprawdzeniem prawidłowości działania i przekazaniem personelowi laboratorium wszelkich
informacji niezbędnych do jego prawidłowej obsługi. Do urządzenia (jednostki sterującej)
Wykonawca musi dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim.
Zamawiający zaznacza, iż oprogramowanie musi współpracować z systemem PerkinElmer Spectrum
100. W związku z powyższym Zamawiający wymaga się aby oferowane oprogramowanie
współpracowało z w/w systemem.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną
i zawodową niezbędną do realizacji zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia jak określony w Zapytaniu, tj. polegające na dostawie oprogramowania

spełniającego podobne funkcje jak określone w Zapytaniu lub dostawie wyposażenia wraz
z oprogramowaniem spełniającym podobne funkcje jak określone w Zapytaniu.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający prowadzą w formie
elektronicznej na adres email:.zamowienia@uokik.gov.pl;
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej
niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 do zaproszenia,
2) Opis oferowanego oprogramowania pod kątem spełniania wymogów postawionych
w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia. Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik Nr 1 opisując
każdy z parametrów (właściwości) oferowanego oprogramowania, które wyspecyfikował
Zamawiający, a także określa producenta oferowanego oprogramowania oraz warunki
realizacji zamówienia. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie
stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę oprogramowania z wymaganiami
Zamawiającego postawionymi w Zapytaniu.
3) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych 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 zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane
należycie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt IV Zapytania ofertowego.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca w formularzu ofertowym ustala wynagrodzenie ryczałtowe, za cały zakres rzeczowy
zamówienia określony w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia. Wynagrodzenie to będzie stanowić
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
2. W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia uwzględniającą podatek VAT w obowiązującej stawce.
3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną
i ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione
w cenie oferty.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym lub w innym oświadczeniu),
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT.
5. Wykonawca określa cenę oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
IX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:
Cena oferty (C) - 75% (waga kryterium),
Okres gwarancji (G) – 5% (waga kryterium),
Jakość (J) – 20% (waga kryterium)
Kryterium „Cena oferty” (C)
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez
tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone
w zapytaniu. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
C = ----------------------- x 75 (waga kryterium)
Cb
gdzie:
C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Kryterium „okres gwarancji” (G)
Za każde dodatkowe 12 miesięcy gwarancji na jednostkę sterującą ponad wymagane 12 miesięcy
doliczane będzie 5 punktów.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na jednostkę sterującą na okres równy lub
dłuższy niż 24 miesiące Wykonawca otrzyma 5 punktów
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 5.
Kryterium jakość (J)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

Licencja całego zamawianego oprogramowania wraz z bibliotekami na dodatkowe stanowiska – 10
punktów za każdą dodatkową licencję.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 2 lub więcej licencji Wykonawca otrzyma
20 punktów.
Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 20 punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy składać w formie elektronicznej na adres email: zamówienia@uokik.gov.pl lub
osobiście w kancelarii UOKiK, pok. 1.6 (CKS) w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie do dnia 22 czerwca 2020 r.
Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzone zostanie poprzez wysłanie maila zwrotnego
na adres nadawcy. W przypadku składania oferty osobiście w siedzibie UOKiK należy ją umieścić
w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „OFERTA: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE
DOSTAWY OPROGRAMOWANIA BIBLIOTEKI WIDM DO SPEKTROMETRU FTIR
– 1 szt.”. SPRAWA BBA-2.261.2.2020
W sprawie dodatkowych informacji i wyjaśnień należy kontaktować się z następującymi osobami:
Renata Wiśniewska (22) 55-60-214, Artur Krówka tel. 22 55-60-312.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania.
XII. RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w tym osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 (RODO) w związku realizacją zadań
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny ofert,
docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie
z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja
kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553) i wynosi 5 lat (oferty niewykorzystane) oraz
10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz usunięcia danych gdy: dane nie są już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z
prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem
rozpatrzenia.
Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje
się profilowania. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i
Konsumentów
z
siedzibą
w
Warszawie
(00-950),
pl. Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.

1.

2.

3.

4.
5.

XIII.POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie
przysługuje odwołanie.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy
poszczególnej części zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn.
Oferentom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów,
w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).
Załącznikami do niniejszego zapytania są:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia// dane techniczne oferowanego sprzętu
2) Formularz ofertowy
3) Wykaz dostaw
4) Istotne postanowienia umowy.

Zatwierdził:
wz. Dyrektora Generalnego
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Katarzyna Krochmal
Dyrektor Biura Budżetu i Administracji

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)
Tel. ......................................................
Faks .....................................................
REGON ..............................................
NIP ......................................................
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY
(sprawa BBA-2.261.2.2020)
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie
na następujących warunkach cenowych:
Marka, model i rok produkcji oferowanego
urządzenia
A

przedmiotu

zamówienia

Liczba
sztuk
B

Cena
(zł brutto)
C

1

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

Biblioteka widm
do Spektrometru FTIR z jednostką sterującą
..............................................................
(marka)
................................................................
(model)

Cena brutto - ............................................. zł
(słownie złotych: .................................................................................................................................)
Oświadczam/y, że powyższa cena brutto zawiera
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

wszystkie

koszty,

jakie

ponosi

Oświadczamy, iż udzielamy …...… miesięcznej gwarancji na oferowaną jednostkę sterującą oraz
zobowiązujemy się świadczyć serwis po okresie gwarancji.
Oświadczamy, iż oferujemy …. bezterminowe licencje Spectrum Multisearch
stanowiska.

na dodatkowe

Zobowiązujemy się do podjęcia działań prowadzących
w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia wad przez Zamawiającego.

do

usunięcia

awarii,

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Zobowiązujemy się do aktualizacji oprogramowania z dodatkową bezterminową licencją Spectrum
Multisearch.
Oświadczamy, iż oferowane oprogramowanie wraz z jednostką sterującą spełnia wszystkie
minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do Zapytania „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia”.

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
…………………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego
Zapytania zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach
umowy.
Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *
* *niepotrzebne skreślić
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
Zakres: …………………………………………………………….......................................................
Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………............................
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko
………………………………………………….........................................
Adres: …………………………………………………………………………………………...
Telefon/Faks: ……………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego
do reprezentacji wykonawcy)
Czytelne imię i nazwisko
Podpis
Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
- .................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.
...............................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy0

Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi
w SIWZ.
1

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
…………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
Wykaz dostaw
spełniających wymagania zawarte w pkt IV Zapytania
(nr post. BBA-2.261.2.2020)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Terminy wykonania
(od-do)

Wartość dostawy
brutto w zł

Odbiorca (Zamawiający)
(nazwa, adres, telefon)

Podstawa
dysponowania
zasobami

własne / podmiotu
trzeciego*

1

2

własne / podmiotu
trzeciego*

Uwaga:
Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały lub są wykonywane należycie.
* niepotrzebne skreślić
Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

.........................................
(miejscowość, data)

……………………………………….
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego
Istotne postanowienia umowy
w dniu ………………. r. w Warszawie pomiędzy:
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, BDO 000153513,
reprezentowanym przez:
………………………………….. - Dyrektora Generalnego Urzędu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………….. z siedzibą przy……………., wpisaną do …………………………, posiadającą
NIP ………………., REGON …………….., reprezentowaną przez :
……………………………………………..….,
zwaną dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania
biblioteki widm do Spektrometru FTIR wraz z jednostką sterującą zwanych dalej również
„oprogramowaniem”.
2. W ramach realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania jednostki
sterującej wraz z oprogramowaniem do Laboratorium UOKiK w Łodzi mieszczącego się przy
ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27 (budynek B – I piętro) oraz przeszkolenia pracowników
laboratorium w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy – stanowiącym ofertę Wykonawcy.

1.

2.
3.

4.
5.

§2
Dostawa oprogramowania wraz z jednostką sterującą będącego przedmiotem umowy, jego
instalacja oraz przeszkolenie pracowników laboratorium nastąpi w terminie 10 tygodni od daty
podpisania umowy. W celu ustalenia dokładnego terminu dostawy i instalacji sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do dostarczenia i instalacji sprzętu
co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą i instalacją sprzętu.
Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy
dostarczy Zamawiającemu przedmiot Umowy na własny koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią
i celem Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter
prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi
normami technicznymi, dobrymi praktykami i regułami.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy.
W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający
zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Umowy:
1) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy,

2) zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż:
1) posiada prawo do zrealizowania przedmiotu Umowy,
2) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne niezbędne
do prawidłowego wykonania Umowy,
3) personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada
doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
7. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy,
na podstawie protokołu odbioru, z zachowaniem procedur określonych w niniejszej umowie.
Wraz z protokołem odbioru należy dostarczyć karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt
(jednostkę sterującą) oraz instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim. Wzór protokołu odbioru
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy zobowiązany jest
do dostarczenia oprogramowania do siedziby laboratorium oraz instalacji jednostki sterującej
w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika laboratorium oraz do przeszkolenia
pracowników laboratorium w zakresie jej obsługi.
9. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w toku odbioru, Zamawiający odmówi
podpisania protokołu odbioru do czasu dostarczenia sprzętu/oprogramowania wolnego od wad,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Do zaoferowanego Oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
do jego siedziby: nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania, dane dostępowe do pobrania
Oprogramowania (w przypadku Oprogramowania w formie elektronicznej lub objętego
subskrypcją), licencje/sublicencje (umowy licencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej
w języku polskim) oraz wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne, instrukcje
obsługi.
11. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczone licencje/sublicencje nie pozwalają
na korzystanie z Oprogramowania, zgodnie z Umową i ogólnymi warunkami Producenta
(w tym również ze względu na wady nośnika, na którym zostały przekazane), lub z Usługi
wsparcia, zgodnie z warunkami Umowy i ogólnymi warunkami Producenta, lub Wykonawca
nie dostarczy ogólnych warunków Producenta, Zamawiający odmówi podpisania Protokołu
odbioru, a Wykonawca ponownie dostarczy nośniki Oprogramowania wraz z Dokumentacją,
Licencją oraz ogólnymi warunkami na swój koszt i ryzyko w terminie 4 dni roboczych, licząc
od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o stwierdzonej nieprawidłowości.
12. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru,
na Zamawiającego przechodzi prawo własności do przekazanego egzemplarza dokumentacji
oraz do nośnika, na którym zostało utrwalone Oprogramowanie.
§3
1. Cena należna Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1
umowy, wynosi netto …....….....….. zł (słownie złotych: ...………...…….…/100), brutto
…....….....….. zł (słownie złotych: ...………...…….…/100)
2. Należność z tytułu wystawianej przez Wykonawcę faktury będzie przez Zamawiającego
regulowana w formie poleceń przelewu na konto Wykonawcy: ……………………………,

w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony umowy
protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy.
4. Ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy.
5. W przypadku niewywiązania się Zamawiającego z płatności, o której mowa w ust. 1,
Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień
opóźnienia.
6. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku
od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.
7. Wykonawca oświadcza, że:
1) jest/nie jest podatnikiem podatku vat* (niepotrzebne skreślić)
2) właściwym dla niego urzędem skarbowym jest …………………………………….
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 numer rachunku został ujawniony
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego wskazany
we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest
rachunek VAT.
10. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym
na „Białej liście” Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek
wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany
na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania
Zamawiającego wobec Wykonawcy.
11. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”,
Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany
w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów
prawa, w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.
12. W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym
podaniem numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie
w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z błędnym wskazaniem
numeru rachunku bankowego.
13. Na kopercie, w której będzie umieszczona faktura należy dodatkowo dopisać „Departament
Laboratoriów”.
§4
1. Wykonawca udziela na jednostkę sterującą ….. miesięcznej gwarancji, zgodnie ze złożoną przez
niego ofertą.
2. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 2 ust. 2.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu niezgodnie
z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz
w wypadku nie przestrzegania reguł eksploatacji sprzętu określonych w instrukcji obsługi.
4. W przypadku rozbieżności w zapisach dostarczonej karty gwarancyjnej i umową zastosowanie
mają zapisy niniejszej umowy. Zapisy karty gwarancyjnej nie mogą ograniczać praw
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.
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§5
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań prowadzących do usunięcia awarii,
w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu,
jednak nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/awarii,
z zastrzeżeniem ust. 3 lub dostarczenia sprzętu zastępczego.
W przypadku, gdy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad podzespołu sprzętu
lub też całego sprzętu, a Wykonawca wykaże, że dostarczenie podzespołu lub też całego sprzętu
jest niemożliwe w terminie, o którym mowa w ust. 2, ze względów niezależnych
od niego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania naprawy lub też wymiany na nowy całego
sprzętu w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później niż w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
W przypadku niezasadnej odmowy przez Wykonawcę realizacji obowiązków gwarancyjnych,
Zamawiającemu służy prawo zlecenia dokonywania napraw osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca świadczy usługi serwisowe w miejscu zainstalowania sprzętu w siedzibie
Laboratorium Zamawiającego. W przypadku konieczności przewiezienia sprzętu w celu
dokonania naprawy, serwisu koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
Wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny
w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.
§6
Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad, awarii mogą być przyjmowane pisemnie, telefonicznie,
za pomocą faxu lub poczty elektronicznej:
adres: …....…………………………..…. nr tel./faks: …………...…………….., adres e-mail:
……………………………………………
Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza Zamawiającemu faxem fakt jego
otrzymania.
§7
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jakiekolwiek utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej „ustawą”, przekazane
Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy, ani korzystanie z nich przez Zamawiającego lub
inne podmioty zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich,
w tym praw autorskich, patentów ani praw do baz danych.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z utworów
przekazanych Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje oraz inne utwory przekazane Zamawiającemu
w trakcie realizacji Umowy, ani korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie
z Umową nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich,
patentów ani praw do baz danych.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy z chwilą podpisania przez Strony Protokołu odbioru udzielone zostają przez producenta
Oprogramowania lub podmiot przez niego upoważniony, niewyłączne, rozciągające się na całe
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, licencje na korzystanie z Oprogramowania,
w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzenie i zapisywanie do pamięci komputera;
2) odtwarzanie;
3) przechowywanie;
4) wyświetlanie;
5) przystosowywanie;
6) instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania pod warunkiem zachowania udzielonych
licencji;
7) korzystanie na wszystkich polach funkcjonalności;
8) korzystanie i modyfikowanie dokumentów oraz danych wykorzystywanych przy pomocy
Oprogramowania.
5. Wykonawca dostarcza licencje Oprogramowania wraz z dokumentacją producenta niezbędną do
korzystania z Oprogramowania.
6. Licencje, o których mowa w Umowie udzielone zostaną na warunkach producenta
Oprogramowania, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
7. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą zapewniać pełną i prawidłową realizację celu
Umowy, zamierzonego przez Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli nie jest producentem Oprogramowania,
to uzyskał zgodę producenta lub podmiotu upoważnionego przez producenta na korzystanie
z Oprogramowania na zasadach określonych w Umowie, w tym na przekazywanie dokumentów
zawierających warunki licencji.
9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje na Oprogramowanie nie zostaną
wypowiedziane, za wyjątkiem istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji.
W przypadku wypowiedzenia licencji na Oprogramowanie pomimo braku istotnego naruszenia
warunków licencji przez Zamawiającego, Wykonawca odpowiadać będzie za wynikłą z tego
tytułu szkodę oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy dostarczy
odpowiednie licencje odpowiadające warunkom zawartym w Umowie i Załączniku nr 1
do Umowy.
10. Z chwilą udzielenia licencji na Oprogramowanie własność nośników, na których je utrwalono
przechodzi na Zamawiającego.
11. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Oprogramowaniem, w tym zarzucających
naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające
na celu zażegnanie sporu i będzie zobowiązany naprawić każdą szkodę, za którą Zamawiający
może stać się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać Zamawiający zobowiązany
3.

oraz poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili
zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań.
12. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniami opartymi na
twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego Oprogramowanie nie jest produktem wykonanym
przez Producenta, Zamawiającemu przysługują wszystkie niżej wymienione uprawnienia, które
ma prawo zrealizować według swojego wyboru (łącznie lub każde z osobna):
1) prawo odstąpienia od Umowy z wyłączeniem zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek
kosztów, wynagrodzeń, odszkodowań itp.,
2) zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20%
łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
3)
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prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych KC.

§8
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy, w terminie
określonym w § 2 ust. 1 umowy, naliczana będzie kara umowna za każdy dzień opóźnienia
w wysokości 0,3% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku opóźnienia w wymianie reklamowanego towaru, Wykonawca zobowiązany jest
do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy będącej przedmiotem
reklamacji za każdy dzień opóźnienia.
Jeżeli opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 10 dni kalendarzowych
od momentu zgłoszenia reklamacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca
zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto określonej
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Za opóźnienie w dokonaniu naprawy urządzenia/oprogramowania lub dostarczeniu
urządzenia/oprogramowania zastępczego albo podzespołu wolnego od wad w okresie
gwarancyjnym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto za uszkodzony sprzęt za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% tej ceny.
Za opóźnienie w reakcji serwisu określonej § 5 ust. 1 umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 0,05% wartości
brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
W przypadku niewniesienia przez Wykonawcę sprzętu w miejsce wskazane przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę
umowną w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Kary wskazane powyżej podlegają sumowaniu.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.

§9
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy Wykonawca nie przestrzega postanowień umowy i po co najmniej jednym bezskutecznym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości przekazanych sobie
wzajemnie w związku z realizacją umowy, dotyczących w szczególności spraw finansowych,
rynkowych, inwestycyjnych, produkcyjnych oraz rozwojowych istotnych z punktu widzenia
żywotnych interesów Stron umowy, o ile nie stoi to w sprzeczności z zapisami umowy i nie służy
należytemu jej wykonaniu.
§ 11
1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcą i podpisywania protokołów odbioru
ze strony Zamawiającego są: ……………....…….. - Naczelnik ...................................................
lub……………….....................…….., tel. ………………………..
2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym i podpisania protokołu odbioru
ze strony Wykonawcy są: …………….......… lub ………….....……., tel. ………………...........
3. Zmiana osób i danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy
i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie.
§ 12
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
1. Wykonawca ma świadomość, iż Umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu
na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej oraz stanowią informację publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
2019 r., poz. 1429).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843).
§ 14
Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą podlegały
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 2 do Umowy BBA-2.022…-.....2020
Protokół odbioru
sporządzony …………………… 2020 r. w …………………….
Zakres wykonania zamówienia obejmował dostawę, instalację i uruchomienie
………………………....................................................................................…………...
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr BBA-2.022...-....2020 z …...…………… r.
zawartą pomiędzy
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
……………………………………………………………………………………………
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – ………………………………………………………………....................

WYKONAWCY

– ……………………………………………………………..

Dokonano przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu: tak/nie*
Dostarczono karty gwarancyjne i instrukcje obsługi: tak/nie*
Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze **:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY

* należy skreślić niepotrzebne
**w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”

WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Biblioteka widm do spektrometru FTIR – 1 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego

Dane techniczne oferowanego sprzętu

Charakterystyka:








Biblioteka widm Bio-Rad Sadtler ATR-IR – Polymers, nr kat
producenta 410700;
Biblioteka widm PerkinElmer POLYMERS & POLY
ADDITIVES, nr kat. producenta L1108836;
Aktualizacja oprogramowania PerkinElmer Spectrum z wersji
6.3.1 do wersji 10 z dodatkową bezterminową licencją
Spectrum Multisearch;
Jednostka sterująca o parametrach odpowiednich do pracy z
aparatem FTIR Spectrum 100 oraz wskazanym w niniejszych
wymaganiach oprogramowaniem wraz z monitorem, klawiaturą
i myszką. Minimalna pojemność dysku twardego to 1 TB,
w zestawie wszystkie kable i akcesoria niezbędne do
podłączenia i używania jednostki sterującej do obsługi aparatu
i oprogramowania;
Instalacja oraz skonfigurowanie wszystkich elementów do
pracy z systemem PerkinElmer Spectrum 100;
Szkolenie z obsługi oprogramowania oraz analizy polimerów
z wykorzystaniem zakupionych bibliotek w wymiarze czasu
minimum 14 godzin;
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Minimalne wymagania Zamawiającego

Dane techniczne oferowanego sprzętu

Ilość – 1 sztuka
Warunki realizacji zamówienia:


Jednostka sterujaca fabrycznie nowa, wyprodukowana nie
wcześniej niż w 2019 r, kompletna, gotowa do pracy bez
dodatkowych zakupów;
 wszystkie prace muszą być wykonane przez autoryzowany
serwis firmy PerkinElmer;
 termin dostawy i instalacji jednostki sterującej i oprogramowania
– nie później niż 10 tygodni po podpisaniu umowy;
 sprawdzenie urządzenia sterującego w zakresie parametrów
wymaganych w specyfikacji przedmiotu dostawy;
 przeszkolenie, w miejscu dostarczenia urządzenia, personelu
laboratorium (min. 15 osób) z prawidłowej obsługi;
 dostarczenie wraz z urządzeniem sterującym instrukcji obsługi
w języku polskim, opisującej obsługę.
Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny
serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę jednostki
sterującej po okresie gwarancji.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy jednostki sterującej i poprawności
działania oprogramowania
Przeznaczenie i dostawa: Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej
– Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro)

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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