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Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/022/2019 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej  

221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

 

 

Dostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na potrzeby 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 

 

 
 

 

 

                       Zatwierdził: 

                                                                                                  Dyrektor Administracyjny KUL 

                                                                                                Małgorzata Baran - Sanocka                                                

 
(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego 

powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, dn. 29.11.2019 r. 
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ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

1. Nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

2. Adres: Al. Racławickie 14 

            20 – 950 Lublin 

            NIP: 712-016-10-05 

            REGON: 000514064 

3. Adres strony internetowej: www.kul.pl 

4. Jednostka prowadząca: Dział Zamówień Publicznych 

tel.: 81 445 41 59 

e-mail: dzp@kul.pl   

5. Rodzaj Zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. 

6. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 

7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html    

 

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

3. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

4. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to: AZP-240/PN-p221/022/2019. W kontaktach z Zamawiającym 

Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych skanerów dziełowych samoobsługowych na potrzeby  

Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w  Załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Dostawa obejmuje sprzedaż, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalację wraz z niezbędnymi elementami 

łączącymi w miejscu: Czytelnie specjalistyczne KUL, Collegium Jana Pawła II, ul. Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin  I piętro.   

3. Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, 

sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne 

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający wymaga pierwszego uruchomienia, prawidłowego skalibrowania i przekazania do użytku. Bezpośrednio 

po dokonanej instalacji i przetestowaniu przedmiotu zamówienia uprawniony przedstawiciel Wykonawcy przeprowadzi 

szkolenie w miejscu użytkowania minimum sześciu pracowników Zamawiającego jako przyszłych użytkowników 

urządzenia.  

5. Wykonawca zapewni wymagany minimalny termin gwarancji. Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

6. Wykonawca w okresie objętym gwarancją zapewni następujące usługi:  

1). w przypadku wystąpienia wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją 

Wykonawca i Zamawiający podpiszą protokół, w którym zostanie podana przyczyna niesprawności przedmiotu 

umowy. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu 

umowy na przedmiot umowy wolny od wad w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia 

przedmiotu umowy.  

http://www.kul.pl/
mailto:dzp@kul.pl
http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
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2). w okresie objętym gwarancją Wykonawca wykona na własny koszt przynajmniej jeden bezpłatny przegląd techniczny 

zgodny z wymaganiami producenta (nie wcześniej niż  po 12 miesiącach użytkowania)  z zapewnieniem bezpłatnych 

części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.   

3). w okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z dojazdem przedstawicieli Wykonawcy do i z miejsca 

użytkowania przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

4). w przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania, koszty 

transportu do miejsca, w którym nastąpi naprawa i zwrotu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5). czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od momentu pisemnego (faksem, 

pocztą e-mail) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu. 

6). trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancji powoduje, że Wykonawca wymieni podzespół na nowy  

o równoważnych parametrach. W przypadku wymiany podzespołu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany. 

7. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy instrukcję obsługi przynajmniej w języku polskim. 

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 

lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami), 

pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże 

wyłonionemu Wykonawcy informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

30216110-0 Skanery komputerowe. 

 

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy przez 

Zamawiającego stosownego potwierdzenia wydanego przez MNiSW uprawniającego do zastosowania 0% stawki podatku 

Vat. 

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

c) zdolności technicznych lub zawodowych: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania 

doświadczenia: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę skanerów dziełowych 

o  wartości minimum 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł). 

Przez wykonanie dostawy Zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy.  

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  
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w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie 

postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na 

pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie 

dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 2), art. 24 ust. 5 pkt 4) 

oraz 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,  

że realizując przedmiot zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych 

podmiotów, Zamawiający żąda wykazania, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu zgodnie z informacjami 

wskazanymi w Rozdziale VI SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy. 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 

ust. 5 pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 2), art. 24 ust. 5 pkt 4) oraz 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp ustawy Pzp tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 243 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz.2344  i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności 

gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 

umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14)  

i pkt 16)-20) ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 2), art. 24 ust. 5 pkt 4) oraz 24 

ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności powinien: udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną krzywdę lub naprawieniem szkody, złożyć 

wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wskazać na współpracę z organami ścigania oraz podjęcie kroków 

technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są odpowiednie dla dalszego zapobiegania dalszym przestępstwom 
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lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Wykonawcy będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocny wyrok zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu, określony w tym wyroku. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna dowody przedstawione na podstawie ust. 3 za wystarczające. 

 

ROZDZIAŁ VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia: 

 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 2), art. 24 ust. 

5 pkt 4) oraz 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp ustawy oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których 

mowa w Rozdziale V SIWZ. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 

zamówienia JEDZ – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem 

wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zakres oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.  

 

Dodatkowe informacje dotyczące sporządzenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ): 

a) Wykonawca przygotowując Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) może ograniczyć się ̨ tylko do 

wypełnianie sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 

Zamawiający właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, 

warunków udziału w postępowaniu dokona co do zasady na zakończenie postępowania, w oparciu o stosowne 

dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę,̨ którego oferta została oceniona najwyżej.  

b) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Dokumentu, znajdują się także 

w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, 

Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  

w postępowaniu, składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów. 

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie tj. Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

e) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) musi być podpisany przez osoby uprawnione do 

reprezentowania odpowiednio Wykonawcy/ innego podmiotu /każdego Wykonawcy występującego wspólnie. 

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego,  

w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wzywa Wykonawcę 

do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

1) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego: 
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a)  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  

z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega  

z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze 

wspólników. 

e)  oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłaty tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ); 

f)  oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ); 

g)  oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie  

z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.) (wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). 

2) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), 

zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) ppkt a), c) i d) niniejszej SIWZ, składa następujące 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,  

o którym mowa w Rozdział VII ust. 2 pkt 1) ppkt b niniejszej SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. 
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Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie  osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) Wykaz wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ), w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (w formie 

oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym w SIWZ wymaganiom Zamawiającego 

Wykonawca musi przedłożyć kartę charakterystyki i/lub kartę produktu i/lub opis produktu i/lub specyfikacje i/lub 

inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w SIWZ dla przedmiotu 

zamówienia. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym 

dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język polski poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

 

4. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązanie z innym Wykonawcą nie 

prowadzi do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

5. W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, 

zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VII. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy  

lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. W przypadku dostępności dokumentów, o których mowa ust. 2 Rozdziału VII SIWZ, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie 

z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 

8. W przypadku oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 Rozdziału VII SIWZ, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 

ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 

 

ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający do komunikowania się z Wykonawcami wykorzystywać będzie pocztę elektroniczną e-mail: dzp@kul.pl.  

3. Wszystkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. 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 (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na 

ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów  

w jednym załączniku należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować te pliki w formacie 

ZIP, a następnie załączyć do formularza. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu. 

9. Ofertę Wykonawca za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Klucz publiczny jest zapisywany w formacie asc. 

Wykonawca może także pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich 

postępowań” dostępnej bez logowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na adres e-mail.  

11. Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, 

wezwania, wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowana do 

podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.  

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:dzp@kul.pl
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udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

13. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia:  

Mariusz Jung, e-mail: dzp@kul.pl 

W zakresie zagadnień proceduralnych związanych z prowadzonym postępowaniem:  

Agnieszka Kiszka, e-mail: dzp@kul.pl           

14. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno  

z Zamawiającym,  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym 

Rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,  

w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

ROZDZIAŁ IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium  

w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. BANK 

PeKaO  S.A. III O/Lublin, Nr konta: 50 1240 2382 1111 0010 2390 2519 z dopiskiem: „Wadium – postępowanie  

nr AZP-240/PN-p221/022/2019”. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 należy złożyć przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w oryginale (podpisanym przez wystawcę dokumentu). 

6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, 

że ma ona charakter „bezwarunkowy” i „nieodwołalny”, a suma gwarancyjna płatna jest na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium.  

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł akceptowanej formy wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,  

z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.  

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 

46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  

w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 



 
  
 
 
 
 

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

 

Dział Zamówień Publicznych 

St
ro

n
a1

0
 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

ROZDZIAŁ X. Termin związania ofertą. 

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,  

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 

nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  

z postępowaniem. 

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 

wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (jeżeli dotyczy);  

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty 

składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do 

reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej 

Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby 

zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu, 

opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

4) wadium (dla wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, w formie oryginału w postaci dokumentu 

elektronicznego),  

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np. 

.doc, .docx, .pdf, .rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego 

pliku archiwum (ZIP).  
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5. 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 

(Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  

z 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie (Dz.U. 2018 r., poz. 1993 ze zm.) składane są w oryginale  

w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 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 Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody 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 

(Dz.U. 2017, poz. 1320 ze zm.) 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 (Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.). 

7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta 

powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Oferta musi być sporządzona  

w języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz  

z tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język polski.    

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 

większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

10.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. 2018 r., poz. 419 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 r., poz. 419 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP).  

14.  Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. 2018 r., poz. 419 ze zm.) – rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa 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 w poufności. 

15.  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN  

z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp,  

a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
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przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca 

oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na 

miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

18.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

19.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Wartości wskazane  

w przedkładanych przez Wykonawcę dokumentach również powinny być określane w walucie PLN. Wykonawcy, 

którego walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu 

NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku 

dokonania takiego przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający przeliczy walutę obcą, zgodnie z zasadami wskazanymi 

w zdaniu poprzedzającym. 

 

ROZDZIAŁ XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.01.2020 r. godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2020 r. o godzinie 12.00. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest 

poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający 

odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

5. Miejsce otwarcia ofert: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Przez cenę rozumiane jest zgodnie z. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. 2019 r., poz. 178 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843. z późn. zm.), wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 

którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega temu obciążeniu. 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu „Oferta Wykonawcy” sporządzonym  

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

4. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swojej oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad 

uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Cena podana w formularzu winna obejmować wszystkie koszty i składniki oraz opłaty związane z prawidłową realizacją 

przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ. 

6. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę za przedmiot zamówienia. 

7. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN, wyrażonej w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku. 

8. Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług. 
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9. W przypadku jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy  

do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, 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 kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz  

z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:  

 a) cena – 60% 

 b) rozdzielczość optyczna – 10%  

               c)  wersja językowa (rosyjska, ukraińska, chińska) oprogramowania do skanowania – 10% 

               d) samoczynne przywracanie zdefiniowanego ustawienia  - 10% 

               e) bezpośrednie zapisywanie plików we wskazanym katalogu docelowym – 10% 

 

4. Kryterium oceny ofert będzie obliczane wg następujących wzorów: 

a) cena – 60% 

C = Cmin/Coo x 60 pkt 

gdzie: 

C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny; 

Cmin – najniższa spośród ocenianych, cena ofertowa brutto; 

Coo – cena ofertowa brutto oferty ocenianej; 

60 % - waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt); 

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy”  

i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

               b) rozdzielczość optyczna – 10% 

0,00 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący urządzenie posiadające rozdzielczość optyczną 300 dpi x 300 dpi na całym 

obszarze skanowania dla formatu A3. 

10,00 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący urządzenie posiadające rozdzielczość optyczną co najmniej 400 dpi x 400 dpi na 

całym obszarze skanowania dla formatu A3. 

 

10 % - waga procentowa ocenianego kryterium (10% = 10 pkt); 

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy”  

i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

                            c) wersja językowa (rosyjska, ukraińska, chińska) oprogramowania do skanowania – 10% 

 0,00 pkt. otrzyma Wykonawca nie oferujący żadnej z wymienionych tj. rosyjskiej, ukraińskiej, chińskiej wersji 

oprogramowania do skanowania (Zamawiający bezwzględnie wymaga urządzenia zawierającego minimum 

polską i angielską wersję językową oprogramowania do skanowania) 

 4,00 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący dodatkowo (poza minimum polską i angielską wersją językową) wersję 

oprogramowania do skanowania w jednym z języków: rosyjskim, ukraińskim, chińskim  
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 7,00 pkt otrzyma Wykonawca oferujący dodatkowo (poza minimum  polską i angielską wersją językową) wersję 

oprogramowania do skanowania w dwóch z języków: rosyjskim, ukraińskim, chińskim  

 10,00 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący dodatkowo (poza minimum  polską i angielską wersją językową) wersję 

oprogramowania do skanowania w trzech językach: rosyjskim, ukraińskim, chińskim.  

 

10 % - waga procentowa ocenianego kryterium (10% = 10 pkt); 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy”  

i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

 

               d) samoczynne przywracanie zdefiniowanego ustawienia  - 10% 

 0,00 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący urządzenie nie zawierające funkcji samoczynnego przywracania 

ustawienia zdefiniowanego przez obsługę, oraz funkcji przechodzenia do panelu dającego możliwość wyboru 

języka. 

 10 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący urządzenie zawierające funkcję samoczynnego przywracania ustawienia 

zdefiniowanego przez obsługę, oraz funkcję przechodzenia do panelu dającego możliwość wyboru języka. 

 

10 % - waga procentowa ocenianego kryterium (10% = 10 pkt); 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy”  

i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

 

               e) bezpośrednie zapisywanie plików we wskazanym katalogu docelowym – 10% 

 

 0,00 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący urządzenie nie zawierające funkcji bezpośredniego zapisywania plików 

we wskazanym katalogu docelowym. 

 10 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący urządzenie zawierające funkcję bezpośredniego zapisywania plików we 

wskazanym katalogu docelowym. 

 

10 % - waga procentowa ocenianego kryterium (10% = 10 pkt); 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy”  

i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

 

5. Ocena końcowa oferty zostanie obliczona według poniższego wzoru: 

  O = C+ Ro + Wj + Sp + Bz 

O – to suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej; 

Ro – ocena punktowa za oceniane kryterium rozdzielczość optyczna; 

Wj  – ocena punktowa za oceniane kryterium wersja językowa (rosyjska, ukraińska, chińska) oprogramowania do 

skanowania; 

Sp – ocena punktowa za oceniane kryterium samoczynne przywracanie zdefiniowanego ustawienia   

Bz - ocena punktowa za oceniane kryterium bezpośrednie zapisywanie plików we wskazanym katalogu docelowym 

 

6. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po 

przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w  ilości 

przyznanych punktów. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym 

w ustawie Pzp oraz SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru. 
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ROZDZIAŁ XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział 

w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę  

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów w przypadku, gdy została złożona tylko jedna 

oferta. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu  

i terminie zawarcia umowy. 

3. Zamawiający wymaga, żeby osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy posiadały dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać dostarczenia przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika do reprezentowania  

w postępowaniu lub notariusza. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonanie zamówienia nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we 

wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu,  

pod rygorem nieważności. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł  

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu. 

3. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

Sekretariat Departamentu Odwołań  tel.: (22) 458 78 01, faks: (22) 458 78 00, (22) 458 78 03 

e-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

4. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

Prezes KIO tel.: (22) 458 78 40, faks: (22) 458 78 00 

 

ROZDZIAŁ XIX. Informacje o podwykonawcach. 

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez Wykonawcę  

w formularzu Oferta Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, firm Podwykonawców którym wykonanie powierzy 

wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą oni realizować przedmiot zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ XX. Inne postanowienia SIWZ. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 

10. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp. 

12. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze  

do ustawy, a także ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny   (Dz. U. 2018, poz. 1025 ze zm.).  

 

ROZDZIAŁ XXI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wykonawców. 

1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te 

bezpośrednio pozyskał, w szczególności: 

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną; 

5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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”, informuje że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra Pyka, 

nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr AZP-240/PN-p221/022/2019; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   
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5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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;   

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

3. Zamawiający informuje, że posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

3) 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;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

4. Zamawiający informuje, że nie przysługuje Pani/Pan: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) 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. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności: 

1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia; 

2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną. 

 

Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – Załącznik nr 2 do SIWZ 

3. Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ 

4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 11 

ustawy Pzp - Załącznik nr 4 do SIWZ 

5. Wykaz wykonanych dostaw - Załącznik nr 5 do SIWZ 

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności – Załącznik 

nr 6 do SIWZ 

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne – Załącznik nr 7 do SIWZ 

8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445) – Załącznik nr 8 do SIWZ 

9. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 9 do SIWZ. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa specjalistycznych skanerów dziełowych samoobsługowych na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w ilości 
2 sztuk. 
Skaner samoobsługowy A3 przeznaczony dla użytkowników Biblioteki: 
 
I. Budowa: 
1. Skaner musi posiadać zwartą konstrukcję i wymiary nie więcej niż 900 mm (szerokość) i 875 mm (głębokość) 
umożliwiające umieszczenie go na meblach posiadanych przez Zamawiającego. 
2. Ze względów bezpieczeństwa skaner musi być jednolitą bryłą, nie dopuszcza się żadnych dodatkowo mocowanych 
wystających elementów, które mogą stwarzać ryzyko spowodowania ich uszkodzenia, bądź zranienia osób 
niepełnosprawnych, za wyjątkiem panelu dotykowego. 
3. Obszar skanowania umożliwiający skanowanie w pełni rozłożonych dokumentów w formacie minimum A3. 
4. Możliwość skanowania obiektów o grubości również nie mniejszej niż 100 mm. 
5. Skaner musi umożliwiać skanowanie bez dociskania obiektu skanowanego szybą. 
6. Skaner musi posiadać port USB 3.0 do podłączania pamięci USB (pendrive) oraz port Gigabit Ethernet RJ45. 
7. W celu maksymalnego uproszczenia procesu skanowania cała obsługa skanera (w tym podgląd skanów, wykonywanie 
korekt, zmiana obszaru skanowania, obracanie dokumentów itp.) musi odbywać się za pomocą panelu dotykowego  
o rozmiarze minimum 21” obsługującego oprogramowanie skanujące oraz wbudowany w skaner komputer sterujący. 
Panel dotykowy ma być zamocowany do skanera w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie, oraz pozwalający na łatwe 
korzystanie z niego osobom na wózku inwalidzkim (muszę one mieć możliwość obsługi urządzenia z pozycji siedzącej). 
8. Całe urządzenie musi być nowe, sprawne technicznie, nie posiadać ukrytych wad, pochodzić bezpośrednio 
|od producenta, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu sprzętu typu refubish, pochodzącego ze zwrotów, bądź  
z jakichś innych powodów będącego wcześniej w obrocie handlowym.  
 
II. Wyposażenie i dane techniczne: 
1. Rozdzielczość optyczna: minimum 300 dpi x 300 dpi na całym obszarze skanowania dla formatu A3. 
2. Lampa skanera: 

 nie może emitować promieniowania UV ani IR, 

 musi być oddalona minimum 15 cm od skanowanego obiektu, 

 musi być umieszczona wewnątrz obudowy skanera i stanowić jego część, 

 musi być uruchamiana automatycznie przez oprogramowanie skanujące jedynie na czas procesu skanowania 
i automatycznie wyłączyć się po jego wykonaniu, 

 światło musi być emitowane ponad stołem do skanowania nad linią pomiędzy szalkami, wyznaczającą środek 
obszaru skanowania. 

3. Skaner musi posiadać przetwornik (matryca pracująca  w trybie 42bit kolor, 14bit szarość, 1bit tryb czarno biały), pliki 
wynikowe mają mieć min. 24bity w kolorze, 8bitów w skali szarości i 1bit w trybie czarno białym. 
4. Skanowanie: 

 szybkość wykonywania skanu musi wynosić maksymalnie 3 sekundy w rozdzielczości optycznej 300 dpi 
w kolorze, dla dokumentów o formacie A3, przy założeniu, że plik wynikowy jpg jest kompresowany 
na poziomie 80%. Za wykonanie skanu rozumie się okres jaki minie od wciśnięcia przycisku uruchamiającego 
wykonywaną automatycznie sekwencję kroków, która rozpoczyna się od rejestracji obrazu, a kończy zapisaniem 
pliku wynikowego w folderze docelowym wskazanym przed rozpoczęciem procesu przez użytkownika. 

5. Szalki: 

 muszą mieć rozmiar min A3, 

 muszą być ruchome w pionie (góra-dół), i dostosowywać się do grubości grzbietu skanowanego dokumentu oraz 
jego rozmiaru. W celu umożliwienia skanowania wielostronicowych obiektów zszytych ruch szalek  
w pionie (góra-dół) musi odbywać się przy zachowaniu równoległości płaszczyzn szalek względem siebie, 
równoległość ta musi być zachowana również, gdy będą ona ustawione na różnych wysokościach. Za ruch 
w pionie przyjmuje się jednoczesne, równomierne przesunięcie całej górnej powierzchni (płaszczyzny) szalki  
w linii pionowej. 



 
  
 
 
 
 

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

 

Dział Zamówień Publicznych 

St
ro

n
a1

9
 

 
III. Obsługa i ergonomia: 
1. Oprogramowanie skanera: 

 musi być dostarczone w pełnej wersji (nie są dopuszczalne wersje testowe i działające przez określony czas), 
ma stanowić integralną część skanera, 

 jego działanie nie może być wrażliwe na światło górne w pomieszczeniu, 

 musi umożliwiać obróbkę graficzną zeskanowanego dokumentu (prostowanie stron, korekta łuku książki), 
musi automatycznie wykrywać format dokumentu, wykonywać korektę geometrii skanu, usuwać obiekty obce  
w obrębie dokumentu (bez konieczności każdorazowej kalibracji, używania dodatkowych narzędzi, bądź 
przedmiotów), automatycznie ustawiać balans bieli i ostrość, 

 w przypadku skanowania bez użycia szyby oprogramowanie musi spłaszczać skanowany obiekt, 

 musi uruchamiać się automatycznie jako nakładka na system operacyjny i nie może pozwalać nieuprawnionemu 
użytkownikowi na wyjście z niego za pomocą skrótów systemowych, myszki, klawiatury, bądź w wyniku innych 
działań, niedopuszczalne jest też wykonywanie w wymieniony sposób innych operacji, niż te które mają na celu 
proces skanowania, 

 musi posiadać zrozumiały i intuicyjny interfejs, wybieranie parametrów skanowania ma się odbywać w prosty 
sposób za pomocą kafelków (należy to rozumieć jako konfigurowalne, wyświetlane na panelu dotykowym 
obszary i znaki graficzne), 

 musi umożliwiać zapis plików na pamięć USB, wysyłkę na e-mail, skanowanie do formatów co najmniej: jpeg, tiff, 
pdf, pdf wielostronicowy, 

 musi posiadać co najmniej polską i angielską wersję językową, oraz możliwość wyboru oczekiwanej wersji 
po jego uruchomieniu. 

 
IV. Pozostałe: 
1. Całość urządzenia musi być objęte minimum 24-miesięczną gwarancją w miejscu instalacji. 
2. Musi być możliwa zdalna diagnostyka i kalibracja skanera za pośrednictwem sieci LAN/Internetu bez konieczności 
podłączania dodatkowych urządzeń. 
3. Certyfikaty: skaner musi posiadać certyfikat CE oraz być zgodny z normą ROHS. 
4. Wymagany minimum jeden bezpłatny pogwarancyjny przegląd serwisowy. 
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   Załącznik nr 2 do SIWZ 
  

Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/022/2019 
                                                                                                                                       

OFERTA WYKONAWCY  
Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….….. 

Adres siedziby ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr tel. - .................................................................................., e-mail: ................................................................................ 

http://www.………………………….......…......................................... 

NIP - ........................................................................................., REGON - …………………………………………………………..…………..… 

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….………………………….. 

Adres skrytki Wykonawcy na ePUAP:……………………………………………………………………………………………….. 

dla  
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1
: 

        mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo    

 

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na potrzeby 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 
Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

 

Lp. Przedmiot dostawy 

Oferowany asortyment/ 

part number /producent/ 

nazwa produktu/ 

nr katalogowy 

Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto w pln 

Stawka Vat 

(%) 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto w pln 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1 
Skaner specjalistyczny dziełowy 

samoobsługowy 

 

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

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

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

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

 

2  * 

 

 
* do wyceny należy przyjąć stawkę 23% Vat. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT  
w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o uzyskaniu zgody wydanej przez 

                                                           
1 Zaznaczyć właściwe 
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Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury / 
rachunku z obowiązującą stawką podatku Vat. 
 

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………….…………..………….…………………………………………..zł,  

(słownie:................................................................................................................................................................................zł) 

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………………………………………..…………………..zł,  

(słownie:................................................................................................................................................................................zł) 

Wartość podatku VAT wynosi: …………………………………………......zł,  

(słownie:................................................................................................................................................................................zł) 

 

Oferujemy ................  miesięczny okres  gwarancji. 
(Minimalny wymagany okres gwarancji to 24 miesiące)  
 
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail): 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
  
Oferujemy ......... dodatkowych bezpłatnych pogwarancyjnych przeglądów serwisowych (podać liczbę przeglądów). 
Wymagany minimum jeden bezpłatny pogwarancyjny przegląd serwisowy. 
 

Oferujemy urządzenie posiadające rozdzielczość optyczną .......... dpi x ........... dpi na całym obszarze skanowania dla 

formatu A3. 

Wymagane minimum rozdzielczości optycznej 300 dpi x 300 dpi na całym obszarze skanowania dla formatu A3. 

 

Oferujemy ........ dodatkowych wersji językowych oprogramowania: rosyjską / ukraińską / chińską*(podać liczbę 1,2, 

lub 3) 

*Należy zaznaczyć oferowane wersje 

Dodatkowo punktowane będą wyżej wymienione wersje językowe oprogramowania. Wymagane minimum 

(niepunktowane) to polska i angielska wersja językowa oprogramowania do skanowania. 

 

Oferujemy urządzenie zawierające funkcję samoczynnego przywracania ustawienia zdefiniowanego przez obsługę oraz 

funkcję przechodzenia do panelu dającego możliwość wyboru języka / nie zawierające funkcji samoczynnego 

przywracania ustawienia zdefiniowanego przez obsługę oraz funkcji przechodzenia do panelu dającego możliwość 

wyboru języka* 

*Należy zaznaczyć właściwe 

 

Oferujemy urządzenie zawierające funkcję bezpośredniego zapisywania plików we wskazanym katalogu docelowym / 

nie zawierające funkcji bezpośredniego zapisywania plików we wskazanym katalogu docelowym* 

*Należy zaznaczyć właściwe 

2.Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz 

czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia. 

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań dotyczących realizacji zamówienia, zgodnie 

z Załącznikiem pn. Opis przedmiotu zamówienia, Rozdziałem III SIWZ oraz wzorem umowy. 

4.Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*               

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy** 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka 

zostanie powierzona podwykonawcy 

1  
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2  

 

  

5.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 

6.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

7.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na wymienionych  

w niej warunkach. 

8.Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w  Załączniku nr 3 do SIWZ pn. Wzór umowy.  
9.Wadium wymagane w kwocie ................................... zostało przez nas wniesione w dniu .............................,  

w następującej formie: …………………………................................................................................................... . 

W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza 

zostanie zwrócone Wykonawcy na następujący numer rachunku bankowego:  

…………………………......................................................................................................................................................................... 

10.Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 7 SIWZ wskazujemy, że dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. …………………… 

SIWZ są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym 

www._____________________. 

11.Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 8 SIWZ wskazujemy, że aktualne oświadczenia lub dokumenty, o których mowa  

w Rozdziale VII ust. ……………….. SIWZ znajdują się w posiadaniu Zamawiającego w związku  

z ______________________________________ (należy w szczególności wskazać oznaczenie postępowania/ sprawy  

w związku z którą Zamawiający wszedł w posiadanie wskazanych dokumentów). 

12.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
2
 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

13.Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje: 

1)…………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3
 

 

 
 
 

                                                           
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).  
 
3 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 (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze 
zm.) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 
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   Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

UMOWA NR ....................................................................... 
 
zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:  
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 
000514064  - zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: 
..................................................................................... 
a 
...................................................................................................................................................................................................;
NIP:..............................................., REGON: ………………..................... - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 
......................................, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 

 
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – nr postępowania: AZP-240/PN-p221/022/2019. 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa specjalistycznych skanerów dziełowych samoobsługowych na potrzeby 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, wymienionych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach 
lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania 
techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w Rozdziale III SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ. 
3. Integralną część umowy stanowią: 

a) SIWZ, jej modyfikacje i wyjaśnienia, 
b) Opis przedmiotu zamówienia, 
c) Oferta Wykonawcy. 

§2 
Termin realizacji umowy 

1. Wykonanie umowy w pełnym zakresie nastąpi w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego stosownego potwierdzenia wydanego przez MNiSW uprawniającego do zastosowania 
0% stawki podatku Vat. 
2. Data wykonania przedmiotu umowy oznacza datę zakończenia czynności odbioru tj.: zostały zakończone wszystkie 
czynności techniczne i prawne związane z odbiorem sprzętu, szkolenie pracowników zostało przeprowadzone, przedmiot 
zamówienia został wydany, a czynności wykonane Strony potwierdziły poprzez złożenie stosownych podpisów na 
protokole odbioru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury / rachunku. 

§3 
Warunki dostawy 

1. Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres:                          
czytelnie specjalistyczne KUL, Collegium Jana Pawła II, ul. Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin  I piętro.   
2. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, koszty załadunku oraz rozładunku  
i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, montaż i instalację, pierwsze 
uruchomienie i przekazanie do użytku.  
3. Wykonawca, przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi. 
4. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 
5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokółem (sporządzonym przez Wykonawcę), podpisanym przez 
przedstawicieli każdej ze stron. 
6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy 
do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 
7. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich 
stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.    
8. Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy do momentu przejęcia go przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego gotowość dostarczenia sprzętu z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia i montażu.  
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji wykonywanych czynności, aby nie 
dezorganizowały one pracy pracownikom Zamawiającego. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy przy pomocy przeszkolonych i kompetentnych 
pracowników. 
12. Bezpośrednio po dokonanej instalacji i przetestowaniu przedmiotu zamówienia uprawniony przedstawiciel 
Wykonawcy przeprowadzi szkolenie w miejscu użytkowania minimum sześciu pracowników Zamawiającego jako 
przyszłych użytkowników urządzenia.  
13. Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. Osoby odpowiedzialne za odbiór 
przedmiotu umowy: (imię i nazwisko) ................................., nr tel.............................., adres e-mail: ...................................... 
14. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy do realizacji niniejszej umowy jest: (imię i nazwisko) 
................................., nr tel.............................., adres e-mail: ...................................... 

§4 
Wartość umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy po cenie wymienionej w złożonym formularzu ofertowym.  
2. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ………………..…. zł (słownie: …………………) w tym wartość podatku od 
towarów i usług: …………….…… zł  (słownie: …….…) według stawki …... % oraz wartość netto przedmiotu umowy: 
……………..……… zł (słownie: ….......) 
3. Cena brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą przedmiotu umowy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. 
a)

4
 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami), pod 

warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
§5 

Termin i warunki płatności 
1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła faktura/rachunek wystawiona 
na podstawie protokołu odbioru (sporządzonego przez Wykonawcę) podpisanego bez zastrzeżeń. 
2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze/rachunku w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §3 ust. 6 i ust. 7, 
gdzie 30-dniowy termin płatności liczony będzie od daty prawidłowego wykonania dostawy poprzez dostarczenie całego 
asortymentu wolnego od wad. 
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, 
jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 
4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności nie może stać w sprzeczności  
z postanowieniami niniejszej umowy. 
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. 

§6 
Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 10% łącznej wartości netto, o której mowa w §4 ust. 2. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
w jego dostawie lub zwłoki.  
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
w sytuacji przewidzianej w  §9 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy. 
 

                                                           
4 Pozycja numer trzy – skanery wykazu towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26) 

ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2174 – z późniejszymi zmianami). 
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4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości netto określonej w §4 ust. 2  
z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, które 
leżą po stronie Wykonawcy. 
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości netto określonej w §4 ust. 2  
z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawcy z powodu wystąpienia okoliczności, które leżą po 
stronie Wykonawcy. 
6. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie, podlegają kumulacji do 
wartości nie wyższej niż 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 2 niniejszej umowy i mogą być dochodzone 
łącznie, z zastrzeżeniem ust. 10. 
7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 
8. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni,  
w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego  
w sposób określony w ust. 7. 
9. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca będzie zwolniony z zapłaty kar umownych za opóźnienia 
przewidziane w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą 
wyższą związane. Na potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, 
nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze 
zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi 
publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe. 
10. Strony ustalają, że Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwotach przenoszących zastrzeżone kary umowne.  

§ 7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) pomimo uprzedniego 2 - krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca nie 
wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 
umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego; 

3) Wykonawca narusza przepisy bhp i p. poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku zapłata za wykonanie dostawy zostanie wstrzymana 
do czasu wykonania dostawy przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym 
dostawy wykonanej przez innego Wykonawcę. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o zaistnieniu okoliczności określonych w ust.1 niniejszego paragrafu. 

§ 8 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności; 
2) Wykonawca opóźnia wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 niniejszej 

umowy, przy czym rozwiązanie umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego 
Wykonawcy przez Zamawiającego na zaniechanie naruszeń umowy, 

3) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp, 
4) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy 

Pzp. 
2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie rozwiązania umowy. 
3. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z przyczyn której nastąpiło rozwiązanie umowy. 
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§9 
Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na okres …........ miesięcy, liczony od dnia odbioru po 
wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje 
wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz awarie i uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego 
użytkowania urządzenia.  
2. Wykonawca w okresie objętym gwarancją zapewni następujące usługi:  

1) w przypadku wystąpienia wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją 
Wykonawca i Zamawiający podpiszą protokół, w którym zostanie podana przyczyna niesprawności przedmiotu 
umowy. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu 
umowy na przedmiot umowy wolny od wad w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia 
przedmiotu umowy.  

2) w okresie objętym gwarancją Wykonawca wykona na własny koszt przynajmniej jeden bezpłatny przegląd 
serwisowy, zgodny z wymaganiami producenta (nie wcześniej niż  po 12 miesiącach użytkowania)  
z zapewnieniem bezpłatnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.   

3) w okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z dojazdem przedstawicieli Wykonawcy do i z miejsca 
użytkowania przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

4) w przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania, koszty 
transportu do miejsca, w którym nastąpi naprawa i zwrotu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5) czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od momentu pisemnego 
(faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu. 

6) trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancji powoduje, że Wykonawca wymieni podzespół na nowy  
o równoważnych parametrach. W przypadku wymiany podzespołu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany. 

7) w przypadku wymiany rzeczy na wolna od wad, albo w przypadku dokonania istotnych napraw rzeczy, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli naprawiona została część, 
gwarancja biegnie na nowo odpowiednio do wymienionej części. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dokonywaniu naprawy zapewnić fabrycznie nowe 
części.  
4. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz 
niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania lub  niespełniającego 
określonej funkcjonalności.  
5. W przypadku istnienia wad ujawnionych w okresie gwarancji, które nie kwalifikują się do usunięcia Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w części lub w całości. 
6. Przez pojęcie ,,naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej 
funkcjonalności specjalistycznego skanera dziełowego ………………………. 
7. Wszelkie zgłoszenia niesprawności urządzenia dokonywane będą przez Zamawiającego faksem na nr : ………………..… lub 
pocztą elektroniczną na adres: ……………..…. . W przypadku zmiany niniejszych danych kontaktowych, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji. 
8. Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego przedmiotu umowy  
w okresie udzielonej gwarancji. Wszelkie koszty związane w szczególności  z obsługą serwisową, naprawami 
gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, w tym koszty poczty 
kurierskiej, dojazdami, zakwaterowaniem serwisanta ponosi Wykonawca. 
9. Przez pojęcie ,,przeglądu serwisowego” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na kontrolowaniu stanu 
technicznego zestawu i usuwanie zauważonych wad oraz usterek, ustalanie stopnia zużycia części i mechanizmów 
zestawu oraz sprawdzenie czy mechanizmy nie zostały nadmiernie rozregulowane. Przegląd serwisowy ma na celu 
zapobieżenie ewentualnym uszkodzeniom lub awariom. Wymiana części zużywalnych, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania przedmiotu umowy wchodzi w skład przeglądu serwisowego. 
10. Koszty związane z przeglądami serwisowymi, wymianą części nie podlegających naturalnemu zużyciu wynikającemu  
z eksploatacji oraz uszkodzeń nie spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, w okresie udzielonej gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
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11. Serwis będzie wykonywany w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. W przypadku konieczności naprawy poza 
miejscem dostawy, Wykonawca pokryje koszty transportu sprzętu w obie strony w czasie serwisu gwarancyjnego oraz 
koszty ubezpieczenia w czasie transportu.   
12.  Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji Strony potwierdzą stosownym protokołem. 
13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres 
rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.  
14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ........... dodatkowych bezpłatnych pogwarancyjnych przeglądów 

serwisowych.* 

§10 
Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron i może dotyczyć: 
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

1.1)ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły 
wyższej. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu 
wykonania umowy bez naliczania kar umownych. 

2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia: 
2.1) zmiany technologiczne, w szczególności: 

2.1.1) w przypadku braku produktu na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, 
zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu 
równoważnego, ale po cenie nie wyższej niż określonej w umowie lub rozwiązania umowy w zakresie spornego 
produktu za porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy.  

3) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści 
umowy do aktualnego stanu prawnego lub norm technicznych. 
4) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku Vat, w odniesieniu do tej części 
ceny, której zmiana dotyczy. 
5) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia lub nabycia Wykonawcy lub jego upadłości, pod warunkiem, że spełnia on kryteria udziału  
w postępowaniu. 
2. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie 
podpisanego aneksu do umowy. 
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania 
umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 
4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści  
i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy 
organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu, z zastrzeżeniem par. 10 ust. 1 pkt 5) umowy. Zawiadomienie uważa się za 
skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. W przypadku braku 
zawiadomienia drugiej strony o zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na dotychczas znany adres  uważa 
się za skuteczne.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
6. W razie zaistnienia sporu sądowego, strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi  w Lublinie,  
wg prawa polskiego.  
7. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej umowy. 

§11 
Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne nie uchybia 
mocy wiążącej pozostałych. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
3. W razie zaistnienia sporu sądowego, strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi  w Lublinie,  
wg prawa polskiego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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Integralną część umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy 
2) Opis przedmiotu zamówienia 
3) Protokół odbioru. 

 
*Jeżeli dotyczy.                    

         WYKONAWCA:                                                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY:   

..........................................                                                                                                                 ................................................ 
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Załącznik nr 3 do umowy  

PROTOKÓŁ ODBIORU NR ……… z dnia .......................... 
 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

 …………………………… 

 …………………………… 
Przedstawiciele Zamawiającego: 

 …………………………… 

 …………………………… 
dokonali odbioru od 

 …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 

                                                   dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
stanowiącego przedmiot umowy nr ………………………… z dnia …………………………..…………. zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy AZP-240/PN-p221/022/2019 w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.  Dostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na potrzeby Biblioteki 
Uniwersyteckiej KUL. 
Przedmiot dostawy: 

Lp. Przedmiot dostawy Ilość 

   

   

   

 
 
Komisja stwierdza zgodność/niezgodność** wykonania zamówienia z w/w umową. 
Uwagi Komisji: 

1)ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z umową* 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
2)wykaz ujawnionych wad* 
......………………………………………………........................................................................................................................ 
3)decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad itp.* 
…………………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 
4)uwagi, oświadczenia, informacje, deklaracje, wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze* 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5)wraz z przedmiotem umowy dostarczono następujące dokumenty* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dodatkowe informacje: …………………………………………………………………………………………………………………… 

         
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Podpisano: 
Przedstawiciele Wykonawcy:     Przedstawiciele Zamawiającego: 

 
 

1…………………………      1…………………………… 

2…………………………     2…………………………… 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/022/2019 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na 
potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 

 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 

 
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 
NIP - ..........................................................................................., REGON - .........................................................................., 
Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
oświadczam/-my, co następuje: 

☐ Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu; 

☐ Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty  
w niniejszym postępowaniu: 
1) nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..; 
2) nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..; 
(rozszerzyć listę w razie potrzeby) 
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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5 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 (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze 
zm.) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/022/2019 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na 
potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie wykonałem/liśmy dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej 
lub zawodowej w zakresie dotyczącym doświadczenia opisanego w SIWZ: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość brutto 
(zł) 

Data wykonania 
 

Zamawiający 
(nazwa i  adres) 

Data 
rozpoczęcia 

 

Data 
zakończenia 

 

1 
 

 
 
 
 
 

    

2 
 

 
 
 
 
 
 

    

 

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. 

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dostaw obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności, Wykonawca 

powinien podać całkowitą wartość dostaw oraz podać wartość dostaw w zakresie wymaganym warunkiem. 

 

Dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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6 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 (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze 
zm.) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/022/2019 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na 
potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 
 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15) ustawy Pzp. 

 
 
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 
NIP - ..........................................................................................., REGON - .........................................................................., 
Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 oświadczam, iż wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne 

 przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności (w przypadku wydania wyroku lub decyzji). 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp przedstawiamy  

w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
Dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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7 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 (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze 
zm.) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/022/2019 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na 
potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 
 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  
o zamówienie publiczne. 

 
 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 

NIP - ..........................................................................................., REGON - .........................................................................., 

Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 
 

Oświadczam, że nie orzeczono wobec podmiotu, który reprezentuję środka zapobiegawczego w postaci zakazu ubiegania 
się o zamówienia publiczne.  

 
 
 
 
 
 
 

Dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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8 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 (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze 
zm.) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/022/2019 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na 
potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 
 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie  
z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.) 

 
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 

NIP - ..........................................................................................., REGON - .........................................................................., 

Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.). 
 

 

 

 

Dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
9 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 (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze 
zm.) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 


