
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  ZO/01/LAB/2017 

Dotyczące zakupu, dostawy i montażu urządzeń do laboratorium w celu realizacji projektu: 

„Innowacyjny algorytm postępowania w kierunku zwiększenia wykrywalności nowotworów” o 

dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. 

Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 

ZAMAWIAJĄCY  

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

GYNCENTRUM CLINIC Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice,  

o numerze NIP: 6342774558, REGON: 241863119  wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380725  

 

Adres do korespondencji: GYNCENTRUM CLINIC Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 

1, 40-851 Katowice, 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

2. Rodzaj zamówienia  

Dostawy  

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń do laboratorium 

genetycznego Gyncentrum Clinic  Spółka z o.o..  

W ramach zadania planuje się zakup sprzętu do laboratorium, w skład którego wchodzą 

następujące urządzenia stanowiące  części zamówienia: 

Część I - komora laminarna, 

Część II - zestaw do przygotowywania analiz genetycznych i białkowych, 

Część III - spektrofotometr, 

Część IV - zestaw do przetwarzania i uzdatniania wody, 

Część V - aparat do namnażania materiału w czasie rzeczywistym, 

Część VI - sekwenator kapilarny, 

Część VII - urządzenie do barwienia i wykonania reakcji immunologicznych, 

Część VIII - odwrócony mikroskop fluorescencyjny, 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wszystkie części lub na części wybrane przez dostawcę. 

 

2) Wymagania dodatkowe: 

a. Wszystkie elementy oferowanych urządzeń muszą być fabrycznie nowe . 

b. Rok produkcji oferowanych urządzeń: nie starsze niż 2017 r.  

c. Oferowane urządzenia muszą mieć kompletne odpowiednie okablowanie, niezbędne do ich 

uruchomienia.  



 

d. Wykonawca w ramach zamówienia zapewnia przeszkolenie personelu w jego użytkowaniu 

(koszt dostawcy), oraz  minimum 1-roczny bezpłatny serwis dla oferowanego sprzętu / 

oprogramowania.  

e. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na sprzęt objęty zamówieniem przez okres 36 

miesięcy dla sprzętów zawierających w opisie wymaganych parametrów taki zapis lub 

minimum 24 miesięcy dla pozostałych sprzętów. Wykonawca udzieli także rękojmi na sprzęt 

objęty zamówieniem przez okres 12 miesięcy liczonych od daty podpisania  protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń).   

f. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do ogłoszenia zapytania ofertowego. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

 

5. Oferty częściowe  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta powinna zawierać pełen zakres dostawy 

lub zakres wynikający z wybranej części, zgodnie z przedmiotem zamówienia przedstawionym w 

Załączniku nr 1.  

 

6. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia wynosi:  

Dla części I – 3 tygodnie  

Dla części II - 3 tygodnie 

Dla części III - 2 tygodnie 

Dla części  IV – 2 tygodnie 

Dla części V – 4 tygodnie 

Dla części VI – 3 tygodnie 

Dla części VII  – 4 tygodnie 

Dla części VIII  - 8 tygodni 

Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone z postępowania. Przez termin realizacji 

zamówienia Zamawiający rozumie dostawę, instalację oraz rozruch urządzenia. 

 

7. Miejsce realizacji zamówienia: 

Zamawiany sprzęt ma zostać dostarczony do lokalu wskazanego przez Zamawiającego (znajdującego 

się w centrum Katowic), zamontowany i uruchomiony, w sposób umożliwiający jego natychmiastowe 

używanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM 

 

8. Zaliczki / płatność częściowa  



 

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Nie przewiduje 

płatności częściowej. 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków.  

Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu, muszą wykazać, iż spełniają następujące 

warunki: 

1) Posiadają wiedze i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert zrealizował w sposób należyty: 

Dla części I – co najmniej 3 zamówienia na dostawę komór laminarnych  o wartości nie mniejszej niż 

90 000zł   

Dla części II – co najmniej 3 zamówienia na dostawę zestawów do analiz genetycznych i białkowych 

lub drobnego sprzętu laboratoryjnego o wartości nie mniejszej niż 80 000zł   

Dla części III – co najmniej 3 zamówienia na dostawę sprzętu do analizy ilościowej i jakościowej 

kwasów nukleinowych spektrofotometru  o wartości nie mniejszej niż 40 000zł   

Dla części  IV – co najmniej 3 zamówienia na dostawę urządzeń do przetwarzania i uzdatniania wody 

o wartości nie mniejszej niż 18 000zł   

Dla części V – co najmniej 3 zamówienia na dostawę sprzętu do analizy ilościowej i jakościowej 

kwasów nukleinowych  aparatu do namnażania materiału w czasie rzeczywistym  o wartości nie 

mniejszej niż 100 000zł  

Dla części VI – co najmniej 3 zamówienia na dostawę sprzętu do analiz genetycznych sekwenatora 

kapilarnego o wartości nie mniejszej niż 300 000zł  

Dla części VII – co najmniej 3 zamówienia na dostawę sprzętu do analizy immunohistochemicznej 

urządzeń do barwienia i wykonania reakcji immunologicznych  o wartości nie mniejszej niż 120 000zł  

Dla części VIII – co najmniej 3 zamówienia na dostawę mikroskopu o wartości nie mniejszej niż  

80 000zł  

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca winien wykazać się 

doświadczeniem adekwatnym dla danej części, którą należy traktować tak, jakby stanowiła oddzielne 

zamówienie. 

 

2) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

    



 

UWAGA:  

Wykonawca musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu. Brak 

wykazania spełnienia któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie 

skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy.  

Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych 

warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie 

wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego 

wymagania zostaną odrzucone.  

 

11. Informacja o dokumentach, jakie mają dołączyć Wykonawcy do oferty na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 3 do 

zapytania ofertowego. 

2) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane - według wzoru 

stanowiącego Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. 

UWAGA 

Jeżeli wykaz, lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, 

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były 

wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności spełnienia warunków, w tym także określonych dla przedmiotu 

zamówienia, lub złożone oświadczenia, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wątpliwości zamawiającego, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością 

jednokrotną.  

 

PROCEDURA  

12. Tryb udzielenia zamówienia  

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). W związku  

z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego, zgodnie z umową o dofinansowanie niniejsze postępowanie toczy się  

w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. i inne aktualnie 



 

obowiązujące w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców.  

  

13. Kryteria oceny ofert 

 Wybór Oferty dokonany zostanie dla każdej części na podstawie  

• Cena ofertowa (waga 70%) 

• długość gwarancji (waga 15%) 

• okres na jaki oferowany jest w cenie serwis (waga 15%) 

 

Opis sposobu obliczenia oceny Oferty:  

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:  

1) Cena (C) – 70%  

Wykonawca, który zaproponuje najniższą  cenę obejmującą wykonanie przedmiotu 

zamówienia otrzyma 70 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę 

punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:  

 

 

    Cena brutto Oferty najtańszej  

C =    ----------------------------------------------- x 100 pkt x 70% 

       Cena Oferty badanej  

 

 

2)  Długość gwarancji 

Gwarancja (G) – 15%  

Wykonawca, który w Załączniku nr 2 zadeklaruje udzielenie na dostarczony sprzęt 

wydłużonej gwarancji (tj. dłuższej niż wymagane 24 miesiące przy czym maksymalny czas 

gwarancji brany pod uwagę przy wyliczeniu punktów w tym kryterium to 60 miesięcy. 

Miesiące powyżej 60 nie będą brane pod uwagę), otrzyma liczbę punktów wynikającą z 

poniższego wyliczenia. 

 

   Liczba miesięcy wskazana w Ofercie badanej 

   G =      ----------------------------------------------------------- X 100pkt X 15% 

                                  Największa liczba miesięcy wskazana 

 

3) Okres na jaki oferowany jest w cenie serwis(S) - 15%) 

Wykonawca, który w Załączniku nr 2 zadeklaruje udzielenie na dostarczony sprzęt  

wydłużony okres bezpłatnego serwisu (tj. dłuższy niż wymagane 12 miesiące, przy czym  

maksymalny  czas serwisu brany pod uwagę przy wyliczeniu punktów w tym kryterium  to 60 

miesięcy. Miesiące powyżej 60 nie będą brane pod uwagę), otrzyma liczbę punktów 

wynikającą z poniższego wyliczenia.                   

      Liczba miesięcy wskazana w Ofercie badanej 

S = --------------------------------------------------------------- X 100 pkt X 15 % 

        Największa liczba miesięcy wskazana 



 

 

 

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:  

SP = C  + G + S  

 

SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria,  

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty, 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium Gwarancji, 

S – liczba punktów uzyskanych w kryterium Serwis. 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o 

wszystkie kryteria i wyliczenia o których mowa powyżej. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert 

uzyska jednakową największą liczbę punktów Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który 

przedstawił niższą cenę. W przypadku gdy oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo 

Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie ofert dodatkowych w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

14. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe ; 

    http://www.gyncentrum.pl/zamowienia-publiczne  

 

15. Termin oraz miejsce składania ofert i otwarcia ofert. 

1) Termin składania ofert upływa dnia  12.12.2017 r. o godz. 10:00.  

2) Ofertę należy składać drogą elektroniczną na email: przetargi@gyncentrum.pl lub pisemnie w 

nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie prowadzącego postępowanie 

tj.: GYNCENTRUM CLINIC Sp. z o.o., ul. Żelazna 1,  40-851 Katowice, pokój 313, III piętro. 

5) Tytuł maila zawierającego ofertę powinien brzmieć: Oferta dotycząca Zapytania Ofertowego Nr 

ZO/01/LAB/2017. W przypadku oferty pisemnej na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres 

(oznakowanie) według poniższego wzoru:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  osoby do kontaktu.  

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Gyncentrum Clinic Spółka z o.o. 

ul. Żelazna 1,   40-851 Katowice  

 

OFERTA dotycząca Zapytania Ofertowego Nr ZO/01/LAB/2017  

 

 

mailto:biuro@gyncentrum.pl


 

1). W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują poprzez email. Adres e-mail Zamawiającego : przetargi@gyncentrum.pl  

2). Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są : Ewa Panak oraz Paweł Czerwiński.    

 

 

17. Termin związania Ofertą  

Termin związania Ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych począwszy od upływu terminu składania 

ofert wskazanego w pkt. 15. 

 

18. Sposób sporządzenia Oferty 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zamówieniu  

i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.   

3) Oferta winna być podpisana przez uprawnionego/ uprawnionych lub 

upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/ przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej 

przedsiębiorstwa Wykonawcy (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). W przypadku, gdy ofertę 

podpisuje przedstawiciel Wykonawcy, należy dołączyć do oferty upoważnienie/ pełnomocnictwo 

przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 

podmiotów występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4) W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, wymagany jest skan oferty podpisanej 

zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3). 

5) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie 

budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych 

w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. 

Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych 

informacji zawartych w ofercie. 

UWAGA! 

Aby daną informację uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie 
następujące warunki:  

• informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny 
posiadający wartość gospodarczą,  

• informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

• podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

6) Ofertę należy składać na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z Ofertą konieczne jest złożenie dołączonego jako wzór 

mailto:biuro@gyncentrum.pl


 

Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego oraz wypełnienie i złożenie odpowiedniego Załącznika 

zawierającego Formularz Parametrów Technicznych dla części, której dotyczy składana oferta. 

7) Oferta zawierać będzie łączną cenę brutto za zakup, dostarczenie i montaż sprzętu określonego  

w zamówieniu (z uwzględnieniem wszystkich należnych podatków). W przypadku rozbieżności, 

co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

8) Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach, w szczególności: koszt 

transportu, koszt serwisu, koszt usunięcia wad w okresie gwarancji, koszt przeszkolenia, rozruch, 

koszty dojazdów, inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym 

ubezpieczenia, wszelkie podatki, opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia. 

9) Zamawiający dopuszcza możliwość  poprawienia oferty w przypadku wystąpienia;  

• oczywistych omyłek pisarskich,  

• oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

• innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

 

19. Termin publikacji oceny nadesłanych ofert 

Informująca o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.gyncentrum.pl/zamowienia-publiczne oraz przesłana drogą 

elektroniczną jedynie do Wykonawców, którzy złożyli Oferty.    

 

20. Zawarcie umowy 

1)  Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich współpracę. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana przed zawarciem umowy winni są przedstawić 

certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami 

zamawiającego, wskazane w Załączniku nr 1.   

3) W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym/będzie 

uchylał się od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

21. Zmiany zapytania  

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w 

zapytaniu ofertowym. W takim przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzonych zmian.    

 

22. Unieważnienie  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia zapytania ofertowego w szczególności gdy:  

1) wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu; 

http://www.gyncentrum.pl/zamowienia-publiczne


 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający ma 

przewidzianą na sfinansowanie tego zadania w budżecie Projektu, chyba że Zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą wybór wykonawcy 

zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

5) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania. 

 

23. Odrzucenie oferty 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:  

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;  

2) została złożona po terminie składania ofert;  

3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

 

24. Warunki zmiany umowy 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do 

niniejszego zapytania. 

2) Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania 6.5.2 pkt. 17  

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego 

po podpisaniu przez obie Strony. 

3) Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w 

sytuacji: 

a. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. 

wycofanie z obrotu), zmiana nie może spowodować zmiany ceny oraz obniżenia 

parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie 

których był dokonany wybór Wykonawcy; 

b. konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych 

przez Strony, zmiana nie może powodować zmiany ceny wynikającej z oferty 

Wykonawcy. Ewentualna zmiana może nastąpić po uprzednim uzyskaniu przez 

Zamawiającego zgody od Instytucji Zarządzającej na przesunięcie terminu 

wydatkowania przyznanych środków finansowych; 

c. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego; 

d. zmiany stawki podatku od towarów i usług; wartość umowy określona w § 5 ust. 1 

umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i 

usług lub powiększeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i 

usług;  



 

e. zaistnienia okoliczności, (technicznych, gospodarczych itp.) których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

f. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;  

g. wprowadzenia nowej technologii produktu objętego umową, wówczas Zamawiający 

dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych 

parametrach jakościowych, o cenie nie wyższej niż w umowie. 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia; 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części od I-XI 

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku   

                            innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych dostaw  

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

 

 

 

 

 


