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ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 139 TYS EURO NA: 

 

„Dostawa urządzenia do wykrywania obecności osób  
na podstawie detekcji bicia serca” 

Nr sprawy 06/20 

 
 
SPIS TREŚCI : 
 
Rozdział I Forma oferty; 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia; 
Rozdział IV Jawność postępowania; 
Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty; 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia; 
Rozdział VIII       Wadium; 
Rozdział IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców  

z Zamawiającym;  
Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;  
Rozdział XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, podwykonawcy; 
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia; 
Rozdział XVI RODO. 

 
Załączniki: 

Załącznik nr  1  formularz oferty 
Załącznik nr  2  oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr  3  wzór umowy 
Załącznik nr  4  opis przedmiotu zamówienia 

 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. 
zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

 

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w 

tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.  

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 

których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamówienie nie jest podzielone na części. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

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

12. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Dostawa 
urządzenia do wykrywania obecności osób na podstawie detekcji bicia serca” (sprawa nr 
06/20), nie otwierać przed dniem 23.09.2020 r. przed godz. 11:30” - bez nazwy i pieczątki 
Wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, aby 

można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

13. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, Zamawiający 

nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.  

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert: 

  1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 z 

dopiskiem „wycofanie”; 

          2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 

za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – 

Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 
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  Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i 

zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 i 2, przy czym koperta 

zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę 

Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz. 

5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia został określony w Rozdziale V siwz. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 

najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z 

tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

3. Dane osobowe zawarte w protokole postępowania oraz w załącznikach do protokołu 

udostępnia się, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej              

”RODO”.  
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4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z 

wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 

ofert. 

6. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 

przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 

dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą 

być one udostępnione. 

7. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 

dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem 

udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa 

wnioskodawca.  

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

9. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 

stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. 

Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. 

zm.). 

10. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.  

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp; 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym: 

a) wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca 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 2020 r. poz. 814, z późn. zm.) 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 
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likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.); 

b) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20, lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Przedstawienie dowodów nie ma zastosowania wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy: 

 

1) w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w pkt 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do siwz; 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. 

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o 

których mowa w ppkt 1), potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia; 

 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 4 niniejszego 

rozdziału; 

 
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 
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5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.   

3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 

2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy 

Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców); 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp): 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

2) ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

3) w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.  

 

7. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język: 

1) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca (podmiot trzeci), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą; 

2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem;  

3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 
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4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale V pkt 4 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 

5) w przypadku, o którym mowa w ppkt 4) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 

6) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 

lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów; 

7) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

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 będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania; 

8) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie  odrzuceniu albo 

konieczne będzie unieważnienie postępowania; 

9) w przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp; 

10) uwaga: na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu; 

11) jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 4 siwz, składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
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upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia 

 

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 16 listopada 2020 r.  

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na okres co najmniej 12 miesięcy gwarancji liczonej od 

daty podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy bez zastrzeżeń. 

3. Okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji, jeżeli okres gwarancji 

został wskazany powyższej 24 miesięcy. 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

 

Wadium nie jest wymagane.  

ROZDZIAŁ IX  

Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się 

Wykonawców z Zamawiającym  

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-maila, przy 

przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści siwz, 

b) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź Wykonawcy, 

c) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp, 

d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy, 

e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 

f) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

g) wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

oraz odpowiedź Wykonawcy, 

h) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,   

i)  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp, 

j)  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

k) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 

ustawy Pzp. 
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Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i podpisany 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-

mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w 

momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia 

faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie 

urządzeń Wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający wymaga, 

aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  

8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami na etapie postępowania 

przetargowego jest mjr SG Krzysztof Diaków, w godz. 07:30 – 15:30. Fax 94/ 34 44 700 

(czynny całą dobę), e-mail: zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl 

 

UWAGA:W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie 

się pod wskazanym na pierwszej stronie siwz nr telefonu, że została ona przez 

Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie 

antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji. 

 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej, tym samym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie swojej strony 

internetowej celem uwzględnienia ewentualnych modyfikacji w ofercie. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i zamieszcza informację o tym na stronie internetowej. 

 

mailto:zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl
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ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która 

będzie uwzględniała wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu jego 

realizacji, w szczególności opisane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i 

wzorze umowy.  

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PL. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Cenę oferty należy ustalić poprzez wypełnienie formularza ofertowego.  

5. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod 

warunkiem...”. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia.  

6. Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych lub wskazanie 

ceny o wartości zero złotych będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.  

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Koszalinie przy  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w 

godzinach: 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30 lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 

23.09.2020 r. do godz. 11:00. Oferta musi wpłynąć do Kancelarii Jawnej Zamawiającego 

do dnia 23.09.2020 r. do godz. 11:00. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty, w przypadku jej osobistego 

doręczenia lub nadania za potwierdzeniem odbioru.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz 

godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane 

w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.09.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego, w budynku nr 3, w pokoju nr 8. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą 

w nim uczestniczyć. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową. 
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7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści 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 XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów 

oceny ofert:  

 
Cena brutto (C) – waga 60%,  
Wydłużenie gwarancji (G) – waga 30 % 
Ergonomia – bezprzewodowe czujniki sejsmiczne montowane na pojazd (E) – 10 %, 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria przedstawione powyżej. 
Oferta, która otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów za wymienione kryteria zostanie 
poddana badaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Punkty za kryterium „cena”(C) zostaną obliczone wg wzoru: 
 
                 najniższa cena ofertowa  
C=     ----------------------------------------- x 100 x waga kryterium (60%)  
                 cena danej oferty 

 

Punkty za kryterium „wydłużenie gwarancji”(G): gwarancja podstawowa i wymagana 
przez Zamawiającego na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania 

protokołu z czynności odbiorczych dostawy bez zastrzeżeń. Wykonawca może uzyskać 
dodatkowe punkty w kryterium „wydłużenie gwarancji”, jeśli zaoferuje dłuższy okres 
gwarancji niż podstawowy, tj. 
- zaoferowanie okresu gwarancji w wymiarze podstawowym (wymaganym) tj.  
12 miesięcy od daty podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy bez 
zastrzeżeń – 0 pkt; 
- zaoferowanie wydłużenia gwarancji podstawowej o dodatkowe 12 miesięcy – 10 pkt, 
- zaoferowanie wydłużenie gwarancji podstawowej o dodatkowe 24 miesiące – 20 pkt, 
- zaoferowanie wydłużenie gwarancji podstawowej o dodatkowe 36 miesiące – 30 pkt. 
 
Punkty za kryterium „ergonomia – bezprzewodowe czujniki sejsmiczne montowane 
na pojazd” (E) zostaną przyznane w wysokości 10 pkt. w przypadku zaoferowania przez 
Wykonawcę urządzenia z bezprzewodowymi czujnikami montowanymi na pojazd.  
W przypadku zaoferowania urządzenia z przewodowymi czujnikami montowanymi na 
pojazd Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.   
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Ocena końcowa oferty 
Końcowa liczba punktów przyznanych ofercie (P) stanowi sumę punktów za kryterium 
„cena”(C), kryterium „wydłużenie gwarancji”(G), ergonomia – bezprzewodowe czujniki 
sejsmiczne montowane na pojazd (E). 
 
P=C+G+E 

2. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty 

za najkorzystniejszą. 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz 

(niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone  

w art. 89 ust.1 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny 

ofert określonym(ych) w siwz. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

wszystkich Wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp. 

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający unieważni postępowanie. 

10. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania  

przed upływem terminu składania ofert; 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

podwykonawcy 

 

1. Umowa: 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik 

nr 3 do siwz.  
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2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej  

(art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). 

 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

4. Podwykonawcy 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca jest 
obowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu umowy z Podwykonawcami przed ich 
zawarciem. 
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez 
Wykonawcę firm Podwykonawców. Powierzenie Podwykonawcom realizacji części zamówienia 
nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i 
zaniechania Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby były to działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego samego lub jego pracowników. 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli albo mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej  w postaci papierowej lub w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do siwz.  

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa urządzenia do wykrywania obecności osób na 

podstawie detekcji bicia serca” – 1 kpl.  

Kody  CPV: 

31711310-9 system do rejestrowania obecności, 



14 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 06/20 

 

31642000-8 elektroniczna aparatura do wykrywania,  

38293000-5 sprzęt do prowadzenia badań sejsmicznych  

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do wykrywania osób na podstawie detekcji bicia serca, 

stosujące sejsmiczne czujniki magnetyczne wykrywające wibracje generowane przez bijące 

serce, przeznaczone do szybkiego sprawdzenia czy w zamkniętych przestrzeniach pojazdów lub 

kontenerów znajdują się ludzie.  

ROZDZIAŁ XVI RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, 

z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można kontaktować się: 

1) listownie na adres: ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

92; 

2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku przetargiem pn. „Dostawa urządzenia do 

wykrywania obecności osób na podstawie detekcji bicia serca” będą przetwarzane w 

następujących celach: 

1) związanych z przetargiem; 

2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy Pzp. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich oraz 

organizacji międzynarodowych. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych*; 

mailto:adam.pasieka@strazgraniczna.pl
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3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**; 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu: 

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 ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 
UWAGA: (*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. (**)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 06/20 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
(załącznik nr 2 do Umowy nr …………… z dnia …………) 

 

 Formularz oferty  

Ja (My), niżej podpisany(ni)  

  

......................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
......................................................................................................................................................... 

 (pełna nazwa Wykonawcy) 
 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 
REGON .............................................. Nr NIP  .......................................................................... 
 
 
Nr KRS/CEIDG........................................................................................................................... 
 
 
Nr konta bankowego: ................................................................................................................. 
 
 
nr telefonu ............................................................. nr faxu ........................................................ 
 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………… 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 
„Dostawa urządzenia do wykrywania obecności osób na podstawie 

detekcji bicia serca” 
(sprawa nr 06/20)  

składam(y) niniejszą ofertę i:  

 

 
1. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 

Zamawiającego i nie wnoszę(imy) do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie 

zrealizowane zgodnie ze wszystkim wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”.  

 



17 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 06/20 

 

2. Zobowiązuję(jemy) się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i na warunkach określonych w siwz za cenę:  
 
 
brutto .............................................................................. zł, w tym obowiązujący podatek VAT.  
UWAGA: Cenę brutto wpisuje wyłącznie Wykonawca krajowy.  
 
 

netto .............................................................................. zł. 
  
UWAGA: Cenę netto wpisuje wyłącznie Wykonawca spoza terytorium RP, w przypadku Wykonawców spoza 
wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji 
zamówienia oraz inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanego produktu na terytorium RP. 

 

3. W ramach ceny wskazanej w pkt 2 oferujemy następujące urządzenie do wykrywania 
obecności osób na podstawie detekcji bicia serca:  

 

Nazwa handlowa/model: ............................................................................................................ 

4. Oświadczam(y), że łączna cena za realizację zamówienia obejmuje wszystkie koszty 
związane z jego realizacją. 

5. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

6. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. 

7. Oświadczam(y), że powierzę(rzymy) Podwykonawcom wykonanie następującej części 
zamówienia (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców) w zakresie: 

 
……………………………………………………………………………………………………………  

 
……………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać zakres i nazwę podmiotu jeśli jest Wykonawcy znany) 
 

8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić – nie podkreślenie 

Zamawiający będzie traktował, że oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

………………………………………….……………………………………………………………… 
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9. Oświadczam(y), że na oferowane przez nas urządzenie udzielamy dodatkowej gwarancji 

(podstawowa gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty podpisania protokołu  

z czynności odbiorczych dostawy bez zastrzeżeń) na okres*: 

  12 dodatkowych miesięcy, 

  24  dodatkowych miesięcy, 

  36  dodatkowych miesięcy. 

*należy zaznaczyć jedną, wybraną opcję. 

 
W przypadku niewypełnienia żadnej opcji, nieczytelnego wypełnienia lub wypełnienia 
więcej niż jednej opcji, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje okres gwarancji  
w minimalnym wymiarze określonym w siwz tj. 12 miesięcy od daty podpisania 
protokołu z czynności odbiorczych dostawy bez zastrzeżeń.  
Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wydłużenie gwarancji”. 

 

10. Oświadczam(y), że oferujemy: 

z bezprzewodowymi czujnikami montowanymi na pojazd, 

z przewodowymi czujnikami montowanymi na pojazd. 
*należy zaznaczyć jedną, wybraną opcję. 

 
W przypadku niewypełnienia żadnej opcji, nieczytelnego wypełnienia lub wypełnienia 
więcej niż jednej opcji skutkować będzie odrzuceniem oferty.  
 

11. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(jemy) w terminie zgodnym ze siwz. 

12. Oświadczam(y), że zapoznałem (liśmy) się z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 
do siwz i nie wnoszę(wnosimy) do niej uwag. 

13. W związku z Rozdziałem V pkt 7 ppkt 4 siwz wskazuję (my), że odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający może 
pozyskać samodzielnie z następującej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych:  

 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx 
 
Uwaga: 
Zaznaczyć właściwą dla Wykonawcy bazę 
 

 

14. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem* 
□   tak 
□   nie 
* zaznaczyć właściwe – zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz   małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, s.36) 
 Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 

 Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które 
zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 miliony EUR. 

15. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
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pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 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, z późn. zm.). 

 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca oświadczenia nie 
składa (tj. usuwa treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie). 

Oświadczam(my), że na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

 

 

 

....................................., dnia  .......................              
 ............................................................................. 
(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) 
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty 
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców) 

 
UWAGA: 
Do oferty Wykonawca dołączy:  
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do siwz, 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –Wykonawca złoży 
samodzielnie w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia przez Zamawiającego na jego  stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 2 do siwz 
 
 
 
............................................... 
          ( pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 , z późn. zm.) 

 
 

 
Ja (my), niżej podpisany(ni) 
 
....................................................................................................................................... 

 
działając w imieniu i na rzecz :  
 
....................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Dostawa urządzenia do wykrywania obecności osób na podstawie 
detekcji bicia serca” 

(sprawa nr 06/20) 
 

 
 
oświadczam(my), że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale 
V pkt 1 siwz.  
 
 

 
 

....................................., dnia  .......................              ............................................................................ 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy) 
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Oświadczam(*), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 

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

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14, w art. 24 ust. 1 pkt 16-20 lub w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

....................................., dnia  .......................              ............................................................................ 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

(*) - wypełnić, jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Egz. nr ….  

UMOWA NR … /ST/2020 

zawarta w dniu …………………………… 2020 r. w Koszalinie pomiędzy  
Skarbem Państwa – Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75–531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,  
NIP 669–050–44–24, REGON 330374742, 
reprezentowanym przez: 
Komendanta – ………………………………………………………………………………………,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a  
………………….. z siedzibą ……………………… (wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………..), nr NIP …………….. i nr REGON 
……………,  
reprezentowanym przez:  
Pana ................................................................................, 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzenia do wykrywania obecności osób 
na podstawie detekcji bicia serca”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, oraz w 
związku z realizacją zadań statutowych Zamawiającego związanych ze szkoleniem 
funkcjonariuszy służby stałej Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1  

Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………………………………………………, 
zwanego w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej „OPZ” oraz formularzem 
oferty zawartym w załączniku    nr 2 do umowy. 
UWAGA: (na etapie wypełniania umowy treść § 1 zostanie dostosowana do treści oferty 
Wykonawcy,  
 
 DOSTAWA I ODBIÓR 
 § 2  
1. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu umowy w terminie do dnia 16.11.2020 r.  

z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu. 
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – do 

magazynu Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, własnym 
ubezpieczonym transportem wraz z załadunkiem i rozładunkiem wliczonym w jego cenę,  
o której mowa w § 6 ust. 1, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 14:00. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas 
przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, jakość i uszkodzenia  
w trakcie transportu. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na  koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy wraz z kartą gwarancyjną w języku polskim. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 

 i załącznikach do umowy, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami 
poczynionych uzgodnień. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy, nie wnosi do niego uwag  
i uznaje go za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem  
o gotowości dostarczenia przedmiotu umowy. 

8. Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu zaakceptowany przez Zamawiającego egzemplarz tabelarycznego wykazu 
elementów składających się na dostawę, zawierający: nazwę każdego urządzenia, typ/numer 
seryjny/fabryczny, ilość sprzętu w danym asortymencie, wartość jednostkową każdego 
dostarczonego sprzętu/(elementów składających się na urządzenie); 

9. Protokolarny odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli stron umowy w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do zaproszenia do udziału w odbiorze osoby trzecie, tj. 
ekspertów. 

10. Z czynności odbiorczych zostanie sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego 
protokół.  

11. Za termin wykonania dostawy przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez 
zastrzeżeń protokołu z czynności odbiorczych dostawy, o których mowa w ust. 10. Podpisanie 
protokołu z czynności odbiorczych z zastrzeżeniami będzie skutkowało dla Wykonawcy 
obowiązkiem ich usunięcia, a dla Zamawiającego powtórzeniem czynności odbiorczych w tym 
zakresie, ust. 2 i 7 - 9 stosuje się odpowiednio. 

12. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony sprzęt stanowi jego własność i nie jest obciążony 
prawami na rzecz osób trzecich. 

13. Bezpośrednio po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru urządzenia, Wykonawca 
przeprowadzi szkolenie z jego obsługi. Dedykowane ono będzie dla wskazanej przez 
Zamawiającego grupy maksymalnie 15 osób i zrealizowane będzie w siedzibie 
Zamawiającego. Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia będzie imienna lista 
sporządzona przez Wykonawcę i podpisana przez szkolącego oraz uczestników szkolenia, 
która po szkoleniu w tym samym dniu zostanie przekazana Zamawiającemu. 

14. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia pokrywa Wykonawca. 
 

REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY 
§ 3 

Osobą odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją postanowień 
niniejszej umowy jest:  

1) ze strony Wykonawcy ………………………, nr tel.: ………………. 
2) ze strony Zamawiającego  ………………………, nr tel.: ………………. 

 

PODWYKONAWCY 
§ 4 

1. Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy: 
1) w zakresie ……………………………, podwykonawcy …………………………; 
2) w zakresie ……………………………, podwykonawcy …………………………; 
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2. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców wskazanych w ust. 1, 
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  
o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany w terminie 7 dni przed wprowadzeniem 
Podwykonawcy. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego. 

4. Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinna określić co najmniej: 
1)  zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez Podwykonawcę, 
2)  wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy, 
3)  termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 21 dni, 

licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę od Podwykonawcy prawidłowo wystawionej 
faktury, potwierdzonej wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia, 

4)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone co najmniej  
na takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą  
a Zamawiającym, 

5)  termin wykonania zleconej Podwykonawcy części zamówienia, przy czym termin ten nie 
może być dłuższy niż terminy wskazane w treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawca 
a Zamawiającym, 

6)  możliwość rozwiązania umowy w przypadku, gdy Podwykonawca nie dochowa terminu 
wykonania zleconej podwykonawcy części zamówienia, 

7)  oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej miedzy 
Wykonawca a Zamawiającym, 

8)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie 
dostarczone towary przez Podwykonawcę, 

9) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo nie jest zgodny z wymogami zawartymi 
w ust. 4, Zamawiający zgłosi w termie 7 dni licząc od dnia otrzymania projektu umowy  
o podwykonawstwo, pisemne zastrzeżenia. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do 
projektu umowy o podwykonawstwo do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym 
uważa się za akceptację przez Zamawiającego tego projektu. 

6. W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 3, nie spełni wymagań określonych przez 
Zamawiającego w ust.4 lub jest niezgodna z akceptowanym przez Zamawiającego projektem 
umowy, Zamawiający zgłosi w terminie wskazanym w ust 5 sprzeciw do umowy. Brak 
zgłoszenia sprzeciwu w terminie, o którym mowa z zdaniu pierwszym, uważa się za 
akceptację przez Zamawiającego umowy. 

7. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcie. 

8. Zapisy w ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, 
9. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza zmianę 

Podwykonawcy/rezygnację z Podwykonawcy/wprowadzenie nowego Podwykonawcy. 
10. W przypadkach wskazanych w ust. 9 zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca 

dodatkowo przedstawi dokumenty regulujące zobowiązania finansowe z tym 
Podwykonawcą. 

11. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wystawionej Zamawiającemu faktury dowód 
potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. 
Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu 
płatności na konto Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy potwierdzającym 
otrzymanie wynagrodzenia. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu 
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zapłaty wraz oświadczeniem Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego 
dokumentu. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną 
Zamawiającemu kopię umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę, dokonując potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

13. Zamawiający dopuszcza płatności bezpośrednie na rzecz Podwykonawcy na podstawie 
faktury Wykonawcy ze wskazaniem kwoty i konta Podwykonawcy, na które należy dokonać 
przelewu należności. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 12, może dotyczyć jedynie należności, które powstały 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 3. 

15. Wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawcy bez akceptacji Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo zwalnia Zamawiającemu z dochodzenia przez Podwykonawcę 
jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego. 

16. Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie należne Podwykonawcy 
wynagrodzenie, zostanie ona dokonana w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury od Podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 17. 

17. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 16, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić 
Zmawiającemu w terminie 10 dni licząc od daty otrzymania wezwania. 

 
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 

§  5  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres ……..….. 

liczony od daty podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy bez zastrzeżeń w tym 
w szczególności: 

1) usuwa na swój koszt wady w przedmiocie umowy lub wymienia go na nowy wolny od 
wad, w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego;  

2) ponosi wszystkie koszty związane z reklamacjami w okresie gwarancji i rękojmi; 

3) nie uzależnia zakresu stosowania gwarancji od sposobu eksploatacji przedmiotu umowy  
w celach realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej.   

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji, z zastrzeżeniem, że 
okres gwarancji będzie wynosił powyższej 24 miesięcy. 

3. Roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, Zamawiający zgłosi  
w postaci protokołu reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich ujawnienia. 

4. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad w godzinach od …… do ……, w dniach 
roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod  
nr …………………. lub pocztą elektroniczną na adres ……………………….. i potwierdzone 
faksem pod numer …………………………... Zgłoszenie zawierać będzie numer zgłoszenia, 
dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę zgłoszenia, opis wady/usterki/awarii.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a zapisami w karcie gwarancyjnej 
zastosowanie mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego nieodpłatnych 
konsultacji w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

7. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan upadłości, likwidacji lub zajęcia jego majątku  
w okresie trwania gwarancji i rękojmi, Wykonawca wskaże firmę lub osobę, która przejmie 
jego zobowiązania wynikające z umowy gwarancyjnej. 
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8. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady istotnej, w pozostałych 
przypadkach – termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, zgodnie z art. 581 
Kodeksu cywilnego. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca korzystanie z przedmiotu 
umowy, określonego w § 1, zgodnie z jego przeznaczeniem.   

9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody spowodowanej wadą oraz szkody 
powstałej w związku z usuwaniem wady, w terminie ustalonym z Zamawiającym.   

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego,   
w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 1. Wykonawca jest związany terminem wskazanym przez 
Zamawiającego i nie może się od niego uchylić.   

11. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia we własnym zakresie 
na koszt i ryzyko Wykonawcy wad nie usuniętych przez Wykonawcę we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie oraz naprawienia wyrządzonych taką wadą szkód we własnym 
zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

12. Koszty usunięcia wady i naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w ust. 11, 
poniesione przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zwrócić w terminie 7 dni 
roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego w tym 
zakresie. Żądanie winno zawierać także uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej wysokość. 

13. Wszystkie koszty związane z usunięciem wad/usterek i zachowaniem warunków gwarancji 
producenta (w tym materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów okresowych)  
w czasie obowiązywania gwarancji ponosi Wykonawca.  

14. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego  
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w Kodeksie cywilnym.   

15. W razie wykonania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy  
o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków 
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 6 
1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy w kwocie netto/brutto(*)  ………… zł (słownie:…………..………………………).  
2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz wszystkie 

koszty jakie powstaną w związku ze sprzedażą i dostawą oraz wykonaniem przedmiotu 
umowy. 

3. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę, nawet bez własnej winy, wszystkich 
wydatków lub kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach 
określonych niniejszą umową, ewentualnie powstałe różnice stanowią element ponoszonego 
przez Wykonawcę ryzyka i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia, o którym mowa  
w ust. 1.   

4. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 
5. W związku z faktem, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie finansowane w 

całości ze środków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej  FRONTEX (Umowy 
Grantowa 2020/233/TRU), Strony zapewnią możliwość kontroli prawidłowego wydatkowania 
środków przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), Europejski 
Trybunał Obrachunkowy oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF). 

(*) – zostanie wpisana cena netto (gdy ofertę złoży Wykonawca spoza terytorium RP) lub cena 
brutto (gdy ofertę złoży Wykonawca krajowy). 
 
 

 



27 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 06/20 

 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 
§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie brutto, o którym mowa  
w § 6 ust. 1 na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze w terminie  
do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Wystawienie faktury nastąpi po dostarczeniu i odebraniu przedmiotu umowy potwierdzonego 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w formie podpisanego bez zastrzeżeń  
protokołu z czynności odbiorczych przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 10  
z zastrzeżeniem ust. 5 oraz przekazaniu Zamawiającemu listy osób przeszkolonych, o której 
mowa § 2 ust. 13. 

3. Brak faktury lub jej błędne wypełnienie spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia 
lub wyjaśnienia. W takim przypadku termin płatności, określony w ust.1, liczy się od dnia 
dostarczenia wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę za przyjęty przedmiot umowy  

w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu z czynności 
odbiorczych przedmiotu umowy. 

 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

§ 8 
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje za każdy dzień opóźnienia kara 
umowna w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,  
z zastrzeżeniem, że wysokość kary nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 
umowy, Wykonawca zapłaci za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,25 % 
wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego naprawie lub wymianie, z zastrzeżeniem, że 
wysokość kary nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

4. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 
1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

5. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 
umowną w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

6. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie.  

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji 
lub rękojmi w terminie wskazanym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy innym podmiotom. W takim przypadku Zamawiający nie traci 
praw do gwarancji i rękojmi za wady. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne:   

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu;   
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym  

z tych dni.   
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9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu 
cywilnego ewentualnej wierzytelności tytułem kary umownej, o której mowa w ust. 1, ze swej 
wierzytelności tytułem wynagrodzenia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza,  że powyższe 
oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek 
inną wadą oświadczenia woli skutkującego jego nieważnością.   

10. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 
potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia 
sytuacji, której mowa w ust. 9.   

11. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy 
przez jego kooperantów. 

12. Pobranie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych. 

13. W przypadku, gdy Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy będzie zobowiązany  
do zapłaty podatku VAT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, podstawę naliczania kar 
umownych stanowi ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy powiększone o podatek 
VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 9 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma także prawo odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności: 

1)  w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1; 
2)  jeżeli łączna wysokość kar umownych z tytułu realizacji niniejszej umowy naliczonych 

przez Zamawiającego osiągnie 25 % wartości wynagrodzenia brutto umowy, 
określonego w § 6 ust. 1; 

3)  w przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, upadłości lub zajęcia majątku 
Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne pod warunkiem dokonania tej czynności w formie 
pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach wskazanych w ust. 1 i 2. 

4. W przypadkach odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych  
z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia od zapłaty kar umownych w razie zaistnienia przesłanek 
do ich naliczenia, jak również Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wobec 
Wykonawcy wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wobec części przedmiotu umowy 
wykonanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.  

 

ZMIANY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY 

§ 10 
1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy 
Pzp. 
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 
przypadkach: 
1) zmiany adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy; 
2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, np. dotyczących podatku od towaru i usług; 
4) zmian technologicznych w szczególności w sytuacji: 

a) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonania przedmiotu umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

c) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności 
zmiana osób wskazanych do kontaktu ze stronami, o których mowa w § 3. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez Stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) ocenę wpływu zmiany na termin wykonania przedmiotu umowy; 
4) ocenę wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. 

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod 
warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Pzp. 

 
RODO 
§ 11 

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku jej 
realizacji jest każda ze Stron umowy zgodnie z właściwością z niej wynikającą – ze strony 
Zamawiającego – Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 92,           ze strony Wykonawcy – 
…………………………………………………….. Powyższe dane osobowe zbierane są przez 
Strony umowy wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji umowy. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą udostępnione odbiorcom danych w 
rozumieniu przepisów rozdziału V 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, z późn. zm.), dalej „RODO”. 

3. Strony umowy zapewnią, każda we własnym zakresie, pełną ochronę danych osobowych 
podanych w umowie i uzyskanych w wyniku jej realizacji oraz zgodność z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w trakcie realizacji umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że wykonanie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
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ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI 
§ 12 

 
1. W trakcie realizacji umowy i przez pięć lat po dniu jej zakończenia strony mają obowiązek 

traktować jako poufne wszelkie informacje i dokumenty poufne. 
2. Wykonawca nie może wykorzystywać informacji i dokumentów poufnych do celów innych 

niż wypełnienie swoich obowiązków wynikających z umowy.  
3. Obowiązki dotyczące zachowania poufności nie mają zastosowania, jeżeli: 

1) strona ujawniająca wyraża zgodę na zwolnienie drugiej strony z tych obowiązków; 
2) informacje lub dokumenty zostały upublicznione w inny sposób niż poprzez 

naruszenie obowiązków zachowania poufności; 
3) ujawnienie informacji lub dokumentów poufnych wymagane jest przepisami prawa. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 
1. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi z nią integralną całość, są: 

1) załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia;  
2) załącznik nr 2 – Kopia formularza oferty; 
3) załącznik nr 3 – Klauzula obowiązku informacyjnego 

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,  
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1145, z późn. zm.).  

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić swoich praw ani obowiązków 
wynikających z umowy na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego winna zostać wyrażona w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

……………………       ………………… 

 

 

UDZIELAM KONTASYGNATY 

 

 

………………………………….. 

 

Sporządzono w 3 egz.: 

Egz. nr 1, 2 – Zamawiający,  

Egz. nr 3 – Wykonawca. 
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Załącznik nr 3  
do Umowy nr …../ST/2020 z dnia ………… 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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, 

z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można kontaktować się: 

1) listownie na adres:  

ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92; 

2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z umowy będą przetwarzane  

w następujących celach: 

1) związanych z realizacją umowy nr ….………….. na „Dostawa urządzenia  

do wykrywania obecności osób na podstawie detekcji bicia serca”; 

2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

1) niezbędność wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej umowy, oraz 

2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich oraz 

organizacji międzynarodowych. 

mailto:adam.pasieka@strazgraniczna.pl
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8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są 

przetwarzane, tj.: 

1) od czasu obowiązywania umowy; 

2) przepisów prawa, które obligują do przetwarzania danych osobowych przez określony 

czas;  

3) okresu, który jest niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową. 

9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu: 

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 ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

Koszalin, dnia ……………… 2020 r. 

………………………………… 
(czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do siwz 
 

(załącznik nr 1 do Umowy nr …../ST/20120 z dnia …………) 
Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa urządzenia do wykrywania obecności osób na 

podstawie detekcji bicia serca” – 1 kpl.  

Kody  CPV: 31711310-9 system do rejestrowania obecności, 31642000-8 elektroniczna 

aparatura do wykrywania, 3829 300-5 sprzęt do prowadzenia badań sejsmicznych  

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do wykrywania osób na podstawie detekcji bicia serca, 

stosujące sejsmiczne czujniki magnetyczne wykrywające wibracje generowane przez bijące 

serce, przeznaczone do szybkiego sprawdzenia czy w zamkniętych przestrzeniach pojazdów lub 

kontenerów znajdują się ludzie.  

Warunki ogólne: 

Lp. Parametr Wymagania zamawiającego 

1 Warunki formalne: 

normy 

i certyfikaty 

przedmiotowe 

Wyrób w komplecie lub poszczególne jego elementy składowe 

spełnia/spełniają  standardy UE w kwestii bezpieczeństwa 

użytkowania, jakości oraz bezpieczeństwa dla zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

deklarację zgodności CE w języku polskim lub oryginał wraz z 

tłumaczeniem na język polski podpisanym i opieczętowanym za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

2 Rok produkcji Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku, 

fabrycznie nowe. 

3 Gwarancja Nie mniej niż 12 miesiące - Wydłużenie okresu gwarancji jest  

dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert.  Okres 

gwarancji jakości jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

4 Warunki 

serwisowania 

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis pogwarancyjny na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegający na zapewnieniu części 

zamiennych oraz ich montażu do urządzenia w okresie 36 miesięcy 

po upływie gwarancji. 

5 Warunki odbioru 

 i szkolenia 

Odbioru urządzenia  na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

oraz szczegółowego spisu części wchodzących w skład kompletu, 

przygotowanych przez Wykonawcę, dokona komisja powołana przez 

Zamawiającego.  

Komisja ma prawo przeprowadzić próby i pomiary parametrów 

technicznych urządzenia, w szczególności dokonać prób 

terenowych i obliczyć rzeczywisty poziom alarmów fałszywych 

urządzenia.  

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, przeprowadzi  
bezpłatne szkolenie dla maksymalnie 15 osób w zakresie obsługi 
urządzenia w miejscu jego użytkowania tj. Centralny Ośrodek 
Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, ul. J. Piłsudskiego 92, a 
także dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim do 
oprogramowania i urządzeń (w wersji papierowej i na nośniku 
elektronicznym).  
Szkolenie zostanie przeprowadzone bezpośrednio po dokonaniu 
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przez Zamawiającego odbioru urządzenia.  
Wykonawca wystawi indywidualne zaświadczenia dla uczestników o 

odbyciu szkolenia. 

 

Warunki szczegółowe: 

Lp. Parametr Wymagania zamawiającego 

1 Wymagania 

środowiskowe 

a) przeznaczenie do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 

pomieszczeń. 

b) zdolność do pracy w temperaturze otoczenia w zakresie  

od -20°C do +50°C 

c) wszystkie komponenty systemu posiadają stopień ochrony 

minimum IP 65, wg normy IEC 60529 (IP 65 oznacza: całkowita 

ochrona przed pyłem, ochrona przed strumieniem cieczy lanej ze 

wszystkich kierunków)    

2 Odporność na 

zakłócenia 

generowane przez 

ruch innych 

pojazdów, w 

warunkach 

analogicznych do 

występujących na 

przejściach 

granicznych.  

Poziom alarmów 

fałszywych - Pf 

a) Pf <= 5 %, ( poziom alarmów fałszywych nie przekraczający 

5 %), 

b) urządzenie pod względem odporności, przeznaczone do 

stosowania w warunkach występujących na przejściach granicznych, 

w terenie nieosłoniętym, w sąsiedztwie przejeżdżających pojazdów. 

c) drgania gruntu muszą być mierzone osobnym czujnikiem, 

d) urządzenie musi być wyposażone w czujnik wiatru lub 

mikrofon, w celu wykrywania zakłócającego wpływu wiatru.  

e) Sygnały zakłócające, pochodzące od drgania gruntu i 

porywów wiatru muszą być automatycznie eliminowane przez 

oprogramowanie lub  na ekranie komputera powinny generować 

ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego drgań, 

umożliwiającego prawidłowy pomiar w danych warunkach. 

3 Odporność na próbę 

sabotażu 

Urządzenie nie może wytwarzać aktywnego sygnału ani drgań 

mogących ostrzegać ukrytych pasażerów o jego obecności i 

stosowaniu.   

 

4 Przeznaczenie Urządzenie przeznaczone do sprawdzania pojazdów drogowych i 

kontenerów każdej wielkości: od małych samochodów i przyczep po 

pojazdy 18 kołowe, naczepy i kontenery o wielkości 2 TEU. 

5 Mobilność a) urządzenie i wszystkie komponenty składowe systemu 

umieszczone w wodoodpornych, trwałych i szczelnych walizkach lub 

kontenerach, przy czym kable o długości powyżej 10 m muszą być 

nawinięte na bębnach, do celów transportowych,    

b) gabaryty i masa całkowita urządzenia wraz z opakowaniem 

transportowym umożliwiają załadunek przez max. 2 osoby i transport 

w bagażniku standardowego samochodu osobowego typu KOMBI,  

c) urządzenie jest przystosowane do działania w wersji 

mobilnej, z samochodu, 

d) urządzenie i wszystkie komponenty systemu przystosowane 
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do autonomicznego zasilania tj. z akumulatorów, baterii lub ze źródła 

napięcia 12 V samochodu , 

e) wszystkie komponenty urządzenia niezbędne do pracy na 

autonomicznym zasilaniu (akumulatory, baterie, falowniki, ładowarki, 

kable i in.) wchodzą w skład dostawy, 

f) czas pracy urządzenia w pełnym ukompletowaniu, na 

autonomicznym zasilaniu, w  warunkach środowiskowych 

określonych w p. 1 b), przy założeniu że urządzenie jest przez 80%  

tego czasu w trybie gotowości a przez 20% w trybie pomiaru,  

wynosi co najmniej 1 godzinę.    

6 Czas osiągania 

gotowości do pracy i 

czas pomiaru.   

a) urządzenie gotowe do pracy w warunkach na zewnątrz 

pomieszczeń, w czasie krótszym niż 10 minut od momentu dostawy 

spakowanego systemu  na miejsce pomiaru, do chwili rozpoczęcia 

pomiaru, 

b) standardowy czas jednego pomiaru nie przekraczający 2 

minut. 

7 Ergonomia System czujników bezprzewodowych montowanych na 

pojeździe jest  dodatkowo punktowany w kryteriach oceny ofert. 

 

a) urządzenie musi być wyposażone w przewodowe lub 

bezprzewodowe czujniki sejsmiczne wykrywające wibracje 

generowane przez bijące serce osoby ukrytej w pojeździe.  

b) dla urządzenia z systemem czujników bezprzewodowych: 

- zasięg czujnika bezprzewodowego do skrzynki kontrolnej musi  

wynosić nie mniej niż 30 m, 

- czujniki bezprzewodowe powinny posiadać wyłącznik on/off 

umożliwiający oszczędzanie baterii, 

  czujniki bezprzewodowe powinny umożliwiać łatwy dostęp do 

pojemnika mieszczącego akumulatorki/baterie w celu ich wymiany. 

- zakłócenie sygnału uniemożliwiające pomiar lub utrata łączności 

bezprzewodowego czujnika powinny być widoczne dla operatora 

systemu. 

c) dla urządzenia z systemem przewodowym czujników: 

- długość kabli do poszczególnych czujników montowanych na 

pojeździe wynosi min. 15 m,  

- kable charakteryzują się dużą odpornością na uszkodzenia 

mechaniczne, wilgoć, deszcz, pył, szybkie zmiany temperatury 

otoczenia  

- co najmniej 1 zapasowy kabel do czujnika montowanego na 

pojeździe wchodzi w skład dostawy, 

d) w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego przez 

danego producenta zestaw może składać się osobno z modułu 

kontrolnego i osobno komputera (tabletu) przenośnego lub moduł 

kontrolny i komputer (tablet) sterujący mogą być umieszczone w 
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jednej obudowie. 

8 Wyposażenie a) urządzenie wyposażone w zestaw co najmniej czterech 

czujników sejsmicznych. W skład tych czujników wchodzi minimum 

jeden do pomiaru drgań gruntu i minimum trzy czujniki magnetyczne 

do montowania na ramie kontrolowanego pojazdu (jeden z nich 

może być traktowany jako zapasowy jeżeli urządzenie podczas 

pomiaru analizuje tylko 2 tory pomiarowe od czujników 

montowanych na ramie pojazdu.  

b) urządzenie wyposażone w co najmniej jeden czujnik lub 

mikrofon do eliminacji wpływu wiatru na wynik pomiarów, 

c) urządzenie wyposażone w składany stolik, 

d) urządzenie wyposażone w komputer przenośny lub tablet do 

obsługi: 

- odporny na: upadek z wysokości do 70 cm, 

- odporny na złe warunki atmosferyczne;  

- posiadający stopień ochrony min. IP 65; 

- posiadający wbudowane wyposażenie (hardware) do 

komunikacji, jeżeli jest ono niezbędne do komunikacji, w tym również 

do przenoszenia danych i do aktualizowania oprogramowania.  

- posiadający min. 2 porty USB (zamawiający dopuszcza 1 

port USB wyłącznie dla urządzeń z ekranem dotykowym) 

9 Oprogramowanie a) systemem operacyjny komputera lub tabletu w wersji 

posiadającej aktualne wsparcie techniczne,  

b) specjalistyczne oprogramowanie do zobrazowania wyników 

pomiarów z intuicyjnym interfejsem graficznym, wyświetlającym 

wynik testu,  

c) oprogramowanie obsługiwane w języku polskim lub 

angielskim, 

d) funkcjonalność oprogramowania umożliwia rejestrację 

zdarzeń w systemie - co najmniej  wyników pomiarów  i/lub 

tworzenie ich kopii zapasowych,  

e) dostawca zapewni bezpłatnie uaktualnianie oprogramowania 

do wersji najnowszej, w okresie gwarancji oraz po nim, jeżeli te 

aktualizacje okażą się one niezbędne do prawidłowej pracy systemu 

lub służą poprawie funkcjonalności systemu lub usunięciu błędów 

wykrytych w oprogramowaniu,  

f) komputer lub tablet posiada wgrane oprogramowanie 

(software) do komunikacji, w tym również do aktualizowania 

oprogramowania  

g) podstawowa obsługa oprogramowania jest możliwa za 

pomocą klawiatury,  i myszy lub przy użyciu ekranu dotykowego.   

10 Funkcjonalność a) urządzenie działa w oparciu o indywidualne tory sygnałowe 

dla czujników drgań bicia serca i jest zdolne do wskazania który z 

czujników zamontowanych na pojeździe generuje najsilniejszy 
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sygnał pozytywny detekcji osób, w celu ich łatwiejszej lokalizacji, 

b) urządzenie i jego elementy składowe są przystosowane do 

ładowania lub zasilania z sieci energetycznej 220/240 V 50 Hz 

standard wtyków sieciowych C, E lub F, 

c) urządzenie jest kompletne w zakresie wyposażenia pod 

względem przeznaczenia i celu któremu ma służyć  tj. wszystkie 

niezbędne komponenty urządzenia wchodzą w skład dostawy, 

d) urządzenie posiada oznakowane graficzne lub opisowe 

służące do  wskazania użytkownikowi właściwych przełączników 

gniazd, wtyków i kabli, niezbędnych do obsługi w celu 

skompletowania zestawu do pracy przed rozpoczęciem pomiaru,    

e) do urządzenia dołączona instrukcja obsługi  w języku 

polskim, 

 

 

 


