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Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: dostawa oraz
montaż urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do
wykrywania metali.

Warszawa, dnia 01.09.2016 r.

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: dostawa oraz montaż urządzeń rentgenowskich do prześwietlania
bagażu oraz bramek do wykrywania metali, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
oraz 2016 poz. 831 i 1020) zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej
podstawie w sprawie zamówień publicznych.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 380), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego
w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
Regon: 140610454
Adres do korespondencji:
BIURO FINANSÓW CBA,
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 49, fax: 22 437 13 90,
e-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem
publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem:
www.cba.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie
prowadzone
jest
w
trybie
przetargu
nieograniczonego,
w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa
w art. 91a – 91c ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń rentgenowskich do
prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ „Opis
przedmiotu zamówienia” oraz załącznik nr 3 do SIWZ „Specyfikacja Techniczna – opis
wymagań”.
Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania
z prawa opcji.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:
kod CPV 35124000-9
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa
na Wykonawcy.
7. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie:
a) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,
b) nazwę (firm) podwykonawców.
Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
8. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć
przedmiot zamówienia opisany niniejszym rozdziale, oraz w załącznikach do SIWZ.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem
§12 ust. 3 projektu umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile to wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że posiada aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
na dystrybucję i montaż urządzeń zawierających źródło promieniotwórcze, w tym
urządzenia rentgenowskiego.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej .
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,
że dostarczył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
- minimum jedną dostawę urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek
i bagaży wraz z bramką do wykrywania metali o wartości minimum
100.000,00 zł brutto,
lub
- minimum jedną dostawę urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek
i bagaży o wartości minimum 70.000,00 zł brutto.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
3. Zgodnie z zapisami art. 22a ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2) lit. b, c,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6. Ponadto zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie przesłanek
określonych na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
1) 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 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.
17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy
PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5, 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. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.

8.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8.

9.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

10. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w przedmiotowym postępowaniu
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

VII. WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie publicznego (Dz.U. 2016, poz. 1126) Wykonawca
wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:

1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1
SIWZ, Zamawiający żąda złożenia:
1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w 1.1 niniejszego rozdziału składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym
mowa w pkt. 1.1 niniejszego rozdziału.
1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim
powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1 niniejszego rozdziału.
1.5 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z
ofertą, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolności którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wykonawca powołując się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była
uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego.
Uwaga:
Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
2.

Ponadto Wykonawca musi złożyć:
2.1 wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 1
do SIWZ).
2.2 opis przedmiotu zamówienia, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia – wraz z podaniem konkretnych wartości parametrów.(wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza opisania oferowanych
parametrów na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

3.

W celu potwierdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego określone w niniejszym SIWZ przeprowadzi testy.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia testów oferowanego przedmiotu zamówienia
zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności o
których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w Oświadczeniu, będzie
żądał złożenia następujących aktualnych oświadczeń lub dokumentów odpowiednio dla Wykonawcy, podwykonawców, podmiotów trzecich:
4.1 w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
4.1.1 aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, o którym mowa w
art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 poz. 1512
z późn. zm.), na dystrybucję i montaż urządzeń zawierających źródła
promieniotwórcze, w tym urządzenia rentgenowskie.
4.1.2 wykaz dostaw wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, o których określających
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w
przypadku
świadczeń
okresowych
lub
ciągłych
są
wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4.2 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
4.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na arę aresztu, w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4.2.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4.2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4.2.4 odpisu 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;
4.2.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności;
4.2.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4.2.7 oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;
4.2.8 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7
ustawy;
4.2.9 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
4.2.10 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo 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.

5. Wykonawca mający siedzibę
Rzeczypospolitej Polskiej:

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

5.1 Zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.2.1 składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
5.2 Zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 5.2 lit. a, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których
mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis z par.7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie
dokumentów stosuje się.
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.
6. Wymagana forma składanych dokumentów:
6.1 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.

6.2 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.4 wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w
tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii
dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy,
6.5 w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
6.6 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu,
6.7 dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na
język polski.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Pani Monika Tobar - Wydział Zamówień Publicznych CBA tel. 22 437 13 46
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga, aby wszelkie
pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji określony
w rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. Korespondencja przesyłana po godzinach urzędowania (tj., która wpłynie do
Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy
Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1.

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając
cel wpłaty, w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł).

2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 12art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3.

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej
rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie
powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):
Centralne Biuro Antykorupcyjne
92 1010 1010 0095 9513 9120 0000
z dopiskiem
nr sprawy 26/ZP/CBA/2016/MT

4.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone
lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi
obejmować cały okres związania ofertą.

5.

Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy
pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów CBA przy
ul. Poleczki 3 w Warszawie (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00).

6.

Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację,
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z
treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a
oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

7.

Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. pkt. 7b ustawy Pzp,

8.

Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w
ustawie Pzp.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawcy
przedstawią
ofertę
zgodnie
z
wymaganiami
określonymi
w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecaną
treść formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub
w imieniu innego Wykonawcy (ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być
podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób
trzecich. W przypadku, gdy upoważnienie takie nie wynika z dokumentów
stwierdzających status prawny wykonawcy (np. z odpisu właściwego rejestru) do oferty
należy doręczyć oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopię stosowanego
pełnomocnictwa przez osoby do tego upoważnione.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego,
a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą
dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące
wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana
w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi
oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp.
e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do
wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich
łączną zdolność techniczną lub zawodową oraz ich łączną sytuację ekonomiczną
i finansową.
f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
g) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest
w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy
Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów
administracji
publicznej
oraz
inne
dokumenty)
muszą
być
podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym
w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w
sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej
zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą
być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka
(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest
jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem Zamawiającego.
10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania
ofert. Wykonawca jest również zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” i wydzielić w formie załącznika. Zamawiający nie ujawnia informacji
stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy
umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.
b) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Biuro Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego
ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa
Przetarg nr 26/ZP/CBA/2016/MT
Nie otwierać przed dniem 09.09.2016 r.
c) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą
i adresem Wykonawcy.

d) Ofertę należy złożyć do dnia 09.09.2016 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA,
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
e) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty
jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w
terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
f) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
Miejsce i tryb otwarcia ofert
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 09.09.2016 r. o godz. 11:00.

Zamawiającego

2. Modyfikacja i wycofanie oferty:
a) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed
terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
b) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
c) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania
ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.
UWAGA:
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny
dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania
w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ
INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r.,
poz. 915).
2. Wartość oferty brutto podana w Formularzu ofertowym, obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,

innych opłat i podatków oraz kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z
realizacją umowy w tym m.in. dostawa, montaż oraz uruchomienie przedmiotu
zamówienia, przeszkolenie użytkowników, koszty przeglądów gwarancyjnych
i konserwacyjnych.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania,
- wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT:
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych na
podstawie poniższych kryteriów:
Oceniane kryterium i jego znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga w %

Sposób oceny

1.

Cena oferty brutto (C)

60

Minimalizacja – wg wzoru

10

okres gwarancji:
 24 miesiące - 0 punktów,
 25 miesięcy do 36
miesięcy – 5 pkt.
 37 miesięcy i powyżej –
10 pkt.

2.

Termin gwarancji (G)


3.

Termin realizacji – czas dostawy (T)

8




do 8 tygodni od daty
podpisania umowy –
8 pkt.
9 tygodni – 4 pkt.
10 tygodni – 0 pkt.



4.

Czas naprawy urządzenia od momentu
zgłoszenia (N)

14

5.

Test bramki (B)

3

6.

Test urządzenia rtg (R)

5

do 1 dnia roboczego –
14 pkt.
 2 dni robocze – 7 pkt.
 3 dni robocze – 0 pkt.
Wykrycie
wszystkich
przedmiotów na wszystkich
wysokościach – 3 pkt.
Maksymalizacja – wg wzoru

1. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium
a)

Kryterium Cena:

C – waga 60% (maksymalnie wykonawca może otrzymać 60 pkt.)
Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60)

b) Kryterium Termin gwarancji:
G- waga 10% (maksymalnie wykonawca może otrzymać 10 punktów)
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać termin gwarancji w pełnych
miesiącach. W przypadku podania terminu gwarancji w niepełnych miesiącach Zamawiający
zaokrągli „w dół” do pełnych miesięcy,
W przypadku nie wpisania terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje
minimalny termin gwarancji tj. 24 miesiące.
Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem:
 24 miesiące - 0 punktów,
 25 miesięcy do 36 miesięcy – 5 pkt.
 37 miesięcy do 48 miesięcy – 10 pkt.

c)

Kryterium Termin realizacji – czas dostawy:

T – waga 8% (maksymalnie wykonawca może otrzymać 8 punktów)
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać termin realizacji tj. czas
dostawy. Termin realizacji należy podać w pełnych tygodniach. W przypadku podania
terminu realizacji:
- w niepełnych tygodniach Zamawiający zaokrągli termin realizacji „w dół” do pełnych
tygodni
- w konkretnej dacie Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin
realizacji tj. 10 tygodni
W przypadku nie wpisania terminu realizacji Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje

maksymalny termin realizacji.
Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem:



d)

do 8 tygodni od daty podpisania umowy – 8 pkt.
9 tygodni – 4 pkt.
10 tygodni – 0 pkt.
Kryterium Czas naprawy urządzenia od momentu zgłoszenia:

N – waga 14% (maksymalnie wykonawca może otrzymać 14 punktów)
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać czas naprawy urządzenia od
momentu zgłoszenia. Czas napraw należy podać w pełnych dniach roboczych. W przypadku
podania czasu naprawy w niepełnych dniach roboczych Zamawiający zaokrągli czas naprawy
„w dół” do pełnych dni roboczych.
W przypadku nie wpisania Czasu naprawy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem:




do 1 dnia roboczego – 14 pkt.
2 dni robocze – 7 pkt.
3 dni robocze – 0 pkt.
e) Kryterium Test bramki:

B – waga 3% (maksymalnie wykonawca może otrzymać 3 pkt.)
Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane po przeprowadzonych testach.
 w przypadku wykrycia przez bramkę wszystkich przedmiotów na wszystkich
wysokościach – 3 pkt.
 w przypadku nie wykrycia przez bramkę, któregoś z przedmiotów na wymienionych
wysokościach – 0 pkt.
f) Kryterium Test urządzenia rtg:
R – waga 5% (maksymalnie wykonawca może otrzymać 5 pkt.)
Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane po przeprowadzonych testach oraz z zgodnie z
poniższym wzorem:
R = (badana łączna ilość punktów otrzymanych w testach / maksymalnej łącznej ilości
punktów jaką można otrzymać w testach) x waga kryterium (5)

Do ww. testu wykorzystana zostanie standardowa walizka testowa dostarczona przez
Zamawiającego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość
punktów, tj.

Cn = C + G + T + N + B + R
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę
punktów obliczoną według powyższego wzoru.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

została

uznana

za

3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego,
których
oferta
została
uznana
za
najkorzystniejszą,
w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2
ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać
będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących
wspólnie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto zamówienia
podstawowego podanej w ofercie.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca w ciągu
5 dni uzupełni zabezpieczanie należytego wykonania umowy wnosząc zabezpieczenie w
wysokości 10% ceny brutto zamówienia opcjonalnego.
3. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.

4.

5.
6.

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z poźn. zm.
Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska).
Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną
podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po
rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z
zastosowaniem art. 150 ust. 3-10 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób
określony w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, treść gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod
względem formalno-prawnym, przez radcę prawnego Zamawiającego.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych
w Projekcie umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

XVIII. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ
UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:
a) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia
umowy, nie powodujących zmian przedmiotu umowy,
b) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań w zakresie modelu/typu oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji
i braku dostępności na rynku pod warunkiem, że urządzenie/program będzie posiadał
parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu oprogramowania i nie spowoduje
podwyższenia ceny,
c) po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,
d) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji
umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu
prawidłowego wykonania umowy,
e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów
administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było
uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa.

XIX.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od następujących
czynności:
1) określenia warunków z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiot zamówienia;
5) wyrobu najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna – opis wymagań
Załącznik nr 4 – Zasady przeprowadzenia testów
Załącznik nr 5 – Oświadczenie, o który mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu 26/ZP/CBA/2016/MT
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
- Pełna nazwa
..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
- adres, nr telefonu i faksu, e-mail
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
- Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
- nr konta bankowego na który należy zwrócić wadium
…………………………………………………………………………………………………
My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że
zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego
określonymi w SIWZ.
2. Oferujemy realizację zamówienia zgodną z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załączniki do SIWZ:
Łączną cenę oferty brutto ………..………………………………zł,
(słownie złotych……………………………………………………………………..00/100)
(cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

w tym,
Cena oferty brutto zamówienia podstawowego ………………………………….. zł.
(słownie złotych……………………………………………………………………..00/100)
(cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)
tj. dostawa i montaż 2 zestawów urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do
wykrywania metali

Cena oferty brutto zamówienia opcjonalnego ……………………………………. zł.
(słownie złotych……………………………………………………………………..00/100)
(cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)
tj. dostawa i montaż 1 zestawu urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania
metali

3. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy ………………… miesięcznej
gwarancji. (min. 24 miesiące)
4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ……………………… tygodni od
daty podpisania umowy. ( max. 10 tygodni),
5. Oferujemy czas naprawy urządzenia od momentu zgłoszenia - ………………… dni
roboczych. (max. 3 dni robocze)
6. W przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wystąpi on
w następującym zakresie:
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa Wartość wskazanych usług
lub świadczenie będzie prowadzić do powstania bez kwoty podatku
obowiązku podatkowego

7. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do
SIWZ.
8. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć następującym
podwykonawcy(om)* ……………………………………………………………………..
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. .................................................................
2. .................................................................

.............................., dn. .......................
............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i adres zamawiającego;
 Centralne Biuro Antykorupcyjne
ul. Aleje Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
2. Opis przedmiotu zamówienia;
 Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch zestawów urządzeń do kontroli bagażu
i bramek (urządzeń) do wykrywania metalu o parametrach technicznych i wymaganiach
określonych w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z niezbędnym wyposażeniem, montażem
i uruchomieniem urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
 Opcja dodatkowa zakup jednego dodatkowego zestawu (urządzenia rentgenowskiego do
prześwietlania bagażu oraz bramki do wykrywania metali).
3. Obowiązki wykonawcy;
 Wykonywania usługi z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z instrukcjami
serwisowymi producentów urządzeń objętych zakresem umowy.
 Posiadania, w okresie trwania umowy, zezwolenia Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki
na uruchamianie i stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.
 Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy,
zachowania ładu i porządku podczas wykonywania prac a także zasad dostępu
i poruszania się gości w obiektach Zamawiającego, w których będą montowane
urządzenia.
 Dostawca zapewni min. 24 miesiące gwarancji na dostarczone urządzenia
Zamawiającemu, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
 Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis gwarancyjny, konserwację i przeglądy
techniczne dwa razy w roku, kontrole dozymetryczną ze sporządzeniem protokołu oraz
wykonanie kontroli zgodnie z postanowieniami umowy.
 Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń w delegaturach CBA.
 Delegatura CBA w Katowicach, ul. 1Maja 123, 40-235 Katowice,
 Delegatura CBA w Gdańsku, ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdańsk,
 Delegatura CBA w Poznaniu, ul. Wichrowa 20, 60-449 Poznań (opcja zakupu).
 Kontrola dozymetryczna ze sporządzeniem protokołu, w miejscu instalacji urządzeń.
 Test z użyciem walizki testowej.
 Szkolenie instruktażowe dla osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzenia oraz
szkolenie z zakresu interpretacji obrazu dla 3 – 4 osób w każdej wskazanej delegaturze
CBA. Termin szkolenia zostanie ustalony z wykonawcą po odbiorze technicznym
dostarczonego urządzenia.
 Szkolenie szczegółowe dla osób nadzorujących prawidłową prace urządzeń – 2 osoby.
 Szczegółowy program szkolenia powinien wynikać z instrukcji obsługi użytkownika.
Szkolenie ma zapewnić uczestnikom wykonywanie samodzielnej pracy w szczególności





w zakresie obsługi i uruchamiania skanera, wykorzystywania i posługiwania się funkcjami
analizy i przetwarzania obrazu (interpretacji obrazów). Szkolenie musi być
przeprowadzone na dostarczonym urządzeniu w miejscu jego użytkowania.
Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w języku polskim dla uczestników szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi szkolenia
zaświadczenie/certyfikat
upoważniający
do
samodzielnej
obsługi
skanera.
Zaświadczenie/certyfikat musi zawierać tematykę zrealizowanego programu szkolenia,
którym został objęty, każdy uczestnik szkolenia.
Na urządzenia, w chwili ich przekazania Zamawiającemu, powinny być wystawione przez
Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.

4. Wymagania ogólne dla urządzenia rtg;
 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2016
roku, posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.
 Wykrywanie przedmiotów nie może być uzależnione od ich kształtu i ułożenia
w kontrolowanej przestrzeni bagażu.
 Urządzenie nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia operatorów lub osób postronnych,
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi promieniowania jądrowego i jonizującego.
 Działanie urządzenia nie może powodować szkód ani zmian jakościowych bagażu lub
jego zawartości.
 Urządzenia powinny posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie, takie jak: dodatkowe
przewody i inne części dostarczone fabrycznie, oprogramowanie z licencjami na
oryginalnych nośnikach zewnętrznych zawierających: system operacyjny, sterowniki do
podzespołów, oprogramowanie narzędziowe itp.
 Pracujące urządzenie nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia operatora lub osób
w najbliższym otoczeniu urządzenia, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi
promieniowania jądrowego i jonizującego – Rozporządzenie RM z dnia 12.07.2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania
jonizującego (Dz. U. z 2006r. Nr 140, poz. 994).
 Wykonawca dostarczy na własny koszt zamawiane urządzenia do w/w Delegatur, dokona
ich instalacji i uruchomienia w miejscu pracy oraz przeprowadzi i sporządzi protokół
z przeprowadzonej kontroli dozymetrycznej.
 Dostarczone urządzenie musi być zgodne z urządzeniem dostarczonym do testów.
5. Wymagania ogólne dla bramek do wykrywania metalu:
 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2016
roku, posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.
 Bramki do wykrywania metalu powinny wykrywać przenoszenie przedmiotów
metalowych np. klucze, monety a także broń białą, palną, urządzenia elektroniczne tj.
telefony komórkowe oraz pamięci flash w trakcie przemieszczania się osoby przez
kontrolowaną strefę.








Bramka powinna być wyposażona w sygnalizację optyczną i akustyczną uruchamiającą
się w przypadku wykrycia obecności metalu przy kontrolowanej osobie, wskazując strefę,
w której znajduje się zlokalizowany przez detektor przedmiot.
Dostawa obejmuje montaż urządzeń we wskazanych miejscach poprzez przymocowanie
do podłoża, instalację i uruchomienie, a także przeszkolenie w miejscu ich instalacji,
użytkowników i osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzeń.
Dokument stwierdzający, że detektor jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i osób
z rozrusznikiem serca (jeżeli jest w języku obcym to tłumaczenie).
Dostarczone urządzenie musi być zgodne z urządzeniem dostarczonym do testów.

Załącznik nr 3 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OPIS WYMAGAŃ

…………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA – OPIS WYMAGAŃ:
Przedmiot zamówienia: Urządzenie rtg do prześwietlania bagażu
Identyfikacja zamówienia:
Oferowany model: ........................................................................................................................
Producent: ....................................................................................................................................
Rok produkcji: ..............................................................................................................................

Wyszczególnienia

Lp.
1
2
3

4

Maksymalne wymiary tunelu
inspekcyjnego
Wysokość taśmociągu (od podłoża)
Całkowita długość urządzenia
z podajnikiem rolkowym na wejściu
i wyjściu
Maksymalna szerokość całkowita
urządzenia

5

Maksymalna waga urządzenia (bez
wyposażenia dodatkowego)

6

Generator emitujący promieniowanie
rentgenowskie o energii

7
8

9
10

Zasilanie
Zabezpieczenie przed upadkiem bagażu
na końcu podajnika
Zdolność penetracji stali
Rozdzielczość liniowa (STANDARD)

Opis Wymagania
obligatoryjne

szerokość: 550 mm
wysokość: 350 mm

Szczegółowy opis
oferowanych
parametrów
Szerokość: ………. mm
Wysokość: ……….mm

min. 600 mm

………….mm

nie więcej niż:
2000 mm

…………mm

750 mm

…………mm

370 kg
nie mniejszej niż 90 kV
230 V

…………… kg
……….kV
rodzaj generatora
………………..
……..……….V
wpisać
tak lub
nie

Tak
min. 10 mm

…………… mm

min. 38 AWG

………….AWG

min. 50 kg

………………kg

11
Obciążenie taśmociągu

Uwagi

12

13

14

Możliwość przesuwania taśmy w obu
kierunkach
Maksymalna dawka promieniowania
w odległości 10 cm od obudowy
Możliwość pracy urządzenia
w temperaturach

15
Monitor
16

17

18

19

20

21

22
23

24

do 1μsv/h

……….. do ………..

Kolorowy LCD
min. 19"

rodzaj LCD
……………………..
…………….."

Tak

Rozróżnianie obiektów organicznych od
nieorganicznych

Tak

Funkcja zaznaczania podejrzanych miejsc
w skanowanym obrazie

Tak

Kolorystyczny podział skanowanych
obiektów na grupy materiałowe

Tak

Możliwość płynnego powiększania
obrazów min. x16

Tak

Stół rolkowy min. 30 cm na wejściu
i wyjściu

Tak

Tunel inspekcyjny musi być
zabezpieczony obustronnie przez kurtyny
gumowo-ołowiane, chroniące przed
rozproszeniem promieniowania na
zewnątrz
Przycisk bezpieczeństwa wstrzymujący
pracę urządzenia na stanowisku operatora,
drugi na obudowie urządzenia w miejscu
łatwo dostępnym dla obsługi

do …………. μsv/h

0 do +40

Funkcja powrotu do poprzednich obrazów
na monitorze

Gwarancja (min.)

wpisać
tak lub
nie

Tak

min. 24 miesiące

wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie
…………….miesiące

Tak

wpisać
tak lub
nie

Tak

wpisać
tak lub
nie

Tak

wpisać
tak lub
nie

25
Zasilanie awaryjne UPS
26
Automatyczna archiwizacja skanowanych
obrazów
27

min. 3000 sztuk

………………… szt.

Urządzenie wyposażone w blokowane
kółka jezdne z możliwością blokowania
w miejscu instalacji

Tak

wpisać
tak lub
nie

Projekcja obrazów zagrożenia (TIP)

Tak

wpisać
tak lub
nie

28

29

30

31

32

33

Wbudowany program szkolenia
operatorów (treningowy)

Tak

wpisać
tak lub
nie

Możliwość obróbki obrazu poprawiającej
czytelność i przejrzystość ( wyostrzanie
krawędzi, usuwanie warstw obrazowania,
negatyw )

Tak

wpisać
tak lub
nie

Wbudowany układ automatycznej
diagnostyki po włączeniu zasilania

Tak

Wbudowane menu i system pomocy
w języku polskim

Tak

Możliwość zapisywania obrazów na
zewnętrznych nośnikach pamięci

Tak

Wyświetlanie daty i czasu

Tak

Do każdego urządzenia 4 (cztery)
pojemniki do transportu bagażu po stole
rolkowym oraz taśmociągu umożliwiające
przejazd pustego pojemnika przez tunel
urządzenia bez zatrzymania go przez
fartuchy ochronne tunelu o wymiarach
szer. min. 40 cm, dł. min. 50 cm, wys.
min. 10 cm.

Tak

wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie

34

35

wpisać
tak lub
nie

Przedmiot zamówienia: Bramka do wykrywania metali.
Identyfikacja zamówienia:
Oferowany model: ........................................................................................................................
Producent: ....................................................................................................................................
Rok produkcji: ..............................................................................................................................
Lp.

Parametry

Opis:
wymagania
obligatoryjne

1

Wysokość światła bramki

min. 200 cm

…………………. cm

2

Szerokość światła bramki

min. 70 cm

………………….cm

3

Możliwość podłączenia zasilania zarówno z
prawej jak i z lewej strony detektora

Tak

4

Możliwość pracy z zasilania
akumulatorowego i z sieci

Tak

Zakres temperatury pracy: Minimalny

od -100C do
+500C

5

zakres

6

Możliwość łatwej zmiany parametrów
detekcji

Tak

7

Oprogramowanie w języku polskim

Tak

Szczegółowy opis
oferowanych parametrów

Uwagi

wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie
od ………… do ……….
wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie

wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie

8

Strefy wykrywania oznaczone wskaźnikiem
świetlnym min.6 sztuk

Tak

9

Sygnał alarmowy świetlny i dźwiękowy
z możliwością regulacji

Tak

10

Licznik osób przechodzących

Tak

11

Odporność na zakłócenia zewnętrzne

Tak

12

Dokument stwierdzający, że detektor jest
bezpieczny dla kobiet w ciąży i osób z
rozrusznikiem serca (jeżeli jest w języku
obcym to tłumaczenie)

Tak

wpisać
tak lub
nie
wpisać
tak lub
nie

13

Instrukcja obsługi w języku polskim

Tak

14

Gwarancja (minimum)

24 miesiące

15

Wyprodukowane w 2016 roku

Tak

wpisać
tak lub
nie

Tak

wpisać
tak lub
nie

Tak

wpisać
tak lub
nie

16

17

Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia
wszystkich urządzeń oraz zapewni
przeszkolenie dla 3 osób personelu
zamawiającego w zakresie obsługi
i eksploatacji technicznej na swój koszt
Wykrywacz musi wykrywać broń metalową
lub obiekt (np. telefon komórkowy, nóż,
pendrive itp.) przenoszony przez osobę
kontrolowaną, niezależnie od ich położenia
i prędkości poruszania się

………………. miesiące

18

Wbudowane programy detekcji, możliwość
ręcznego ustawienia czułości detekcji

Tak

wpisać
tak lub
nie

19

Dokument stwierdzający, że detektor jest
bezpieczny dla kobiet w ciąży i osób
z rozrusznikiem serca (jeżeli jest w języku
obcym to tłumaczenie)

Tak

wpisać
tak lub
nie

.............................., dn. .......................
............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4 do SIWZ
ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTÓW
1. Cel przeprowadzenia testów.
2. Warunki przeprowadzenia testów.
3. Zasady oceny oferty.
4. Zespół testowy.
5. Testowanie urządzenia.
1. Cel przeprowadzenia testów.
Podstawowym celem przeprowadzenia testów jest faktyczne sprawdzenie zgodności
deklarowanych przez Wykonawców parametrów jakościowo – funkcjonalnych urządzeń rtg
i bramkowych wykrywaczy metali.
W trakcie testów zostaną sprawdzone wszystkie parametry techniczne urządzeń zaoferowane
przez Wykonawcę oraz zostaną przeprowadzone testy zgodnie z pkt. 3 niniejszego załącznika.
2. Warunki przeprowadzenia testów.
Zamawiający zamierza przeprowadzić testy dla wszystkich zaoferowanych urządzeń
w Ośrodku Konferencyjnym Lucień, 09-500 Gostynin. Zamawiający przygotuje odpowiednie
pomieszczenie do przeprowadzenia testów.
3. Zasady oceny oferty.
3.1. Zamawiający w ramach oceny zaprosi wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają
wymagania określone w treści SIWZ, do uczestniczenia w testach mających na celu ocenę
funkcjonalności oferowanego przedmiotu zamówienia.
3.2. Ocena rozpocznie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie wcześniej niż
3

dni

od

dnia

wysłania

zaproszenia

i

zostanie

przeprowadzona

w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3.3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zademonstrowania i dowiedzenia, iż oferowany
przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności
wymienione w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.
3.4. Wykorzystane w trakcie testów będzie standardowa walizka testowa dostarczone przez
Zamawiającego.

3.5. Testy bramkowego wykrywacza metalu mają na celu możliwość wykrywania
przenoszenia przedmiotów metalowych np. kluczy, monet, broni palnej, noży a także
elektroniki np. telefony komórkowe, urządzenia podsłuchowe jak również wszelkiego rodzaju
nośniki pamięci np. pendrivy, dyski itp.
Test bramkowego wykrywacza metalu będzie testowany na trzech wysokościach;


Klatka piersiowa;



Pas;



Buty

Przenoszone będą przedmioty:


Pendriv;



Nóż;



Telefon komórkowy.

3.5. Przeprowadzenie testów dokumentowane będzie pisemnymi protokołami. Wzór
protokołów z testów zawiera Załączniki nr 7 do SIWZ.
4. Zespół testowy.
Zespół testowy będzie się składał z:
- jednej osoby po stronie Wykonawcy
- co najmniej dwóch osób po stronie Zamawiającego
Przedstawiciel wykonawcy wchodzący w skład zespołu testowego musi posiadać pisemne
upoważnienia

uprawniające

do

złożenia

ważnego

podpisu

pod

protokołem

z przeprowadzenia testów oraz akceptacji jego wyników.

5. Testowanie urządzenia.
Wykonawcy

udostępnią

jedno

oferowane

urządzenie

wraz

z

instrukcją

obsługi

w języku polskim do testów, w celu potwierdzenie parametrów technicznych zgodnie ze
złożonym formularzem ofertowym.
Urządzenie przedstawione do testowania musi być identyczne z urządzeniami będącym
przedmiotem

późniejszej

dostawy..Wykonawcy zapewnią

warunki

do

sprawdzenia

przydatności urządzenia w obecności swojego przedstawiciela. Zespół testujący urządzenie
sporządzi protokół określający typ, rodzaj, numer seryjny, datę produkcji sprzętu oraz wyniki
testu.

Wykonawcy, których przedmiot zamówienia nie będzie w danym czasie testowany,
uczestniczyć mogą w nim na zasadach obserwatorów.
Przedmiot testów zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków technicznych i funkcjonalnych, a także nie
stawienie się na testy w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
Dostarczone do testów urządzenia niezgodnego z zapisami SIWZ lub ofertą spowoduje
odrzucenie oferty.

Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oraz montaż
urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali” –
26/ZP/CBA/2016/MT oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
I. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
2. *Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu
określonych przez Zamawiającego w treści SIWZ polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

II. Przesłanek wykluczenia z postępowania
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 12-23 ustawy Pzp,
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………………… ustawy Pzp (podać mają zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, ze w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjęłam/em następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
.............................., dn. .......................
............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

*OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.............................., dn. .......................
............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.............................., dn. .......................
............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

.............................., dn. .......................
............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

*wypełnić w przypadku, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów.

Załącznik nr 6 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

U M O W A n r …………………
zawarta w Warszawie w dniu ..................................... 2016 roku
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy
pomocy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa,
NIP: 701-002-53-24, REGON: 140610454, reprezentowanym przez Pana Ernesta Bejdę –
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
zwanym/ą w treści Umowy „Wykonawcą”
Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr ………………….. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie i montaż urządzeń rentgenowskich do
prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali zgodnych ze szczegółowym
zakresem zamówienia opisanym w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Niniejsza umowa zawarta została zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy, stanowiącej integralną część
umowy – Załącznik nr 2 do umowy.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz
zamówienia objętego prawem opcji. Umowa obejmuje zakup dwóch kompletów urządzeń
(komplet składa się z urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagażu oraz bramki
do wykrywania metali) oraz opcję zakupu jednego dodatkowego kompletu urządzeń, dla
siedzib:
a. Delegatury CBA w Katowicach, ul. 1Maja 123, 40-235 Katowice,
b. Delegatury CBA w Gdańsku, ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdańsk,
c. Delegatury CBA w Poznaniu, ul. Wichrowa 20, 60-449 Poznań (prawo opcji).
4. Zakres prac będących przedmiotem niniejszej umowy obejmuje:

a. dostarczenie wraz z rozładunkiem urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu
oraz bramek do wykrywania metali wraz z niezbędnym kompletnym wyposażeniem,
b. montaż urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w budynkach
delegatur CBA wymienionych w ust. 3,
c. uruchomienie i przetestowanie urządzeń w miejscu ich pracy wraz z kontrolą
dozymetryczną,
d. przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej urządzeń
w języku polskim,
e. szkolenie instruktażowe obsługi na stanowisku pracy wraz ze szkoleniem z zakresu
interpretacji obrazu dla operatorów urządzeń – 3 do 4 osób (w każdej delegaturze
będącej miejscem dostawy i montażu urządzeń),
f. szkolenie szczegółowe dla osób nadzorujących prawidłową pracę urządzeń – 2 osoby
(w każdej delegaturze będącej miejscem dostawy i montażu urządzeń),
g. przekazanie Zamawiającemu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa,
certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
h. uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzeń
rentgenowskich w siedzibach CBA, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b) oraz ust. 3 lit.
c) w przypadku skorzystania z opcji zakupu,
i. zapewnienie w okresie gwarancji przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego,
j. zapewnienie przez okres 42 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego usług konserwacji (przeglądów technicznych, kontroli dozymetrycznych
potwierdzonych sporządzeniem protokołu) zgodnie z zaleceniami producenta, jednak
co najmniej 1 raz na 6 miesięcy.
5. Zamawiający uprawiony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie 7 dni od podpisania
umowy poprzez złożenie Wykonawcy w tym zakresie oświadczenia woli. Zamawiający
upoważnia Dyrektora Biura Finansów Pana ………………………………………… do
złożenia w jego imieniu powyższego oświadczenia.
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części
umowy
w zakresie prawa opcji w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa.
7. Przeniesienie własności urządzeń rentgenowskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą
podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust.2.
§2
Wynagrodzenie
1. Wartość umowy zostaje określona maksymalnie na kwotę …………zł
(słownie:…………….) netto
po doliczeniu podatku VAT …..% w
wysokości…………..zł, ………………………zł (słownie:…………..) brutto, w tym:
a) wartość zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. a)-b) wynosi
……………….zł (słownie: ………………...) netto po doliczeniu podatku
VAT…..%
w wysokości …………..zł, …………..........(słownie:………..) brutto,
b) wartość zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. c)
wynosi ………...zł (słownie:………………) netto po doliczeniu podatku
VAT…..% w wysokości …………..zł, …………..........(słownie:………..) brutto.

2. Zamawiający, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego
wykonanie prac określonych w § 1 ust. 4 lit. a)-h), zapłaci 80% przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia, a pozostałe 20% przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia będzie wypłacane proporcjonalnie po dokonanych przez Wykonawcę
przeglądach technicznych potwierdzonych sporządzeniem protokołów odbioru.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje: koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia, wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak również inne
elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w tym również koszty
wynikające z obowiązujących przepisów prawa – uzyskania zezwoleń Prezesa Państwowej
Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzeń
rentgenowskich w siedzibach CBA określonych w § 1 ust. 3 oraz koszty dostawy, koszt
opakowania, ubezpieczenia na czas transportu sprzętu do siedziby jednostki wskazanej
przez Zamawiającego, rozładunku, wnoszenia sprzętu do wskazanego miejsca oraz
montażu, instalacji i uruchomienia urządzeń, wykonania badań niezbędnych do
przystąpienia do ich eksploatacji a także koszty szkoleń pracowników wyznaczonych do
nadzoru i obsługi urządzeń, koszty przeglądów gwarancyjnych, konserwacyjnych i koszt
przeprowadzenia wizji lokalnej w obiektach wyznaczonym przez Zamawiającego do
dostawy urządzeń oraz wszelkie należne cła i podatki.

§3
Terminy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 4 lit.
a) –h) w terminie …… tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Za termin spełnienia przez Wykonawcę świadczenia, określonego w § 1 ust. 4 lit. a) –h)
przyjmuje się datę podpisania (bez zastrzeżeń) sporządzonego przez Wykonawcę
protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisanie protokołu nastąpi po uzyskaniu w imieniu
Zamawiającego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie
urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze w delegaturach CBA, w których
nastąpi instalacja urządzeń.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy w
pełnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, ze zm.) i
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego ( Dz. U. z 2006 r.
nr 140, poz. 994 ) oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot
zamówienia identyczne z urządzeniami, które przeszły testy Zamawiającego na etapie
badania i wyboru ofert oraz fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzące z bieżącej
produkcji, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia będą wolne od wad fizycznych
i prawnych, o parametrach i w skompletowaniu zgodnym z warunkami niniejszej umowy.
1.

Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami
całkowicie bezpiecznymi dla obsługi oraz otoczenia - spełniającymi wszystkie wymagania
bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa
polskiego (ustawa Prawo atomowe i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa
europejskiego i międzynarodowego (w tym: Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej-ICPR60 oraz Światowej Organizacji
Zdrowia).
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć wraz z urządzeniami stanowiącymi przedmiot zamówienia kompletne
wyposażenie, takie jak: niezbędne zestawy kabli połączeniowych, dodatkowe przewody i
inne części dostarczone fabrycznie nowe i nieużywane, oprogramowanie z licencjami na
oryginalnych nośnikach zewnętrznych zawierających: system operacyjny, sterowniki do
podzespołów, oprogramowanie narzędziowe, oraz stoły rolkowe do zamontowania na
wejściu i wyjściu z taśmociągu rentgenowskiego urządzenia do prześwietlania bagażu, itp.
6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport urządzeń do miejsca dostawy,
ich rozładunek, instalację, uruchomienie i przetestowanie oraz ubezpieczenie od ryzyka
utraty lub uszkodzenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby do uruchomienia urządzeń,
posiadającej stosowne zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki. Zezwolenie zostanie
przedstawione Zamawiającemu.
8. Wykonawca zapewni przeprowadzenie wymaganych testów i pomiarów wszystkich
urządzeń niezbędnych do potwierdzenia sprawności i bezpiecznego działania urządzeń
oraz uzyskanie od właściwych organów wymaganych zaświadczeń o odpowiedniej
sprawności urządzeń.
9. Wyniki przeprowadzonych testów i pomiarów, o których mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu zostaną odnotowane (podpisane) w przygotowanych przez Wykonawcę
protokołach.
10. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu instrukcje użytkowania i
konserwacji urządzeń, jeżeli producenci urządzeń zobowiązani są do dostarczenia takich
instrukcji.
11. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu atesty, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
12. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się przeszkolić osoby
wyznaczone przez Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzeń. Szkolenie zostanie
przeprowadzone na dostarczonych urządzeniach w miejscu jego dostawy dla 3 do 4 osób
(w każdej delegaturze będącej miejscem dostawy i montażu urządzeń). Szczegółowy
program szkolenia powinien wynikać z instrukcji obsługi dla operatora. Na zakończenie
szkolenia Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe
zaświadczenie/certyfikat upoważniający do obsługi skanera.
13. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się przeszkolić szczegółowo
osoby wyznaczone przez Zamawiającego w zakresie nadzorowania prawidłowej pracy
urządzeń – 2 osoby (w każdej delegaturze będącej miejscem dostawy i montażu urządzeń).
14. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu, tj. z upoważnienia Zamawiającego, uzyskać
zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności
polegającej na stosowaniu urządzeń rentgenowskich w delegaturach, w których
zamontowano urządzenia.
15. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę osób które będą
wykonywały prace na terenie delegatur Zamawiającego. Lista osób zawierać będzie imię,
nazwisko i nr PESEL osoby. W przypadku zmiany osób, o których mowa w niniejszym
4.

ustępie Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie o zmianie Zamawiającego
wraz z przekazaniem wyżej wskazanych danych.
§5
Nadzór nad realizacją umowy
1. Osobami sprawującymi bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
– ………………………………………………………………………………………
2) po stronie Wykonawcy:
– ………………………………………………………………………………………
Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione do podpisywania protokołu zdawczoodbiorczego, protokołów odbioru.
3. W trakcie realizacji umowy Strony mogą dokonywać zmian osób wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu. W przypadku zmiany osób po stronie Wykonawcy Wykonawca
powiadomi Zamawiającego na piśmie.
2.

§6
Podwykonawcy
1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wymienionym w Załączniku Nr 3 do
umowy realizację części prac wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, których zakres
zawiera wyżej wymieniony załącznik. Powierzenie wykonania części prac
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za
wykonanie tej części prac.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca, o
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców, i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w realizację umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację umowy.
Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
odstąpienia od niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do
odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni liczonych od dnia powzięcia informacji o
wystąpieniu okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia. W przypadku zmiany
podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
W przypadku konieczności zmiany w trakcie realizacji umowy podmiotów trzecich
(podwykonawców), o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, na zasoby których powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je
spełnia w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego powoływał się
wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
własne.

§7
Zasady odbioru
1. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony w miejscu dostawy, poprzez
podpisanie (bez zastrzeżeń) przez przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli
Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego;
2. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi po:
a) stwierdzeniu kompletności i zgodności przedmiotu zamówienia,
b) przeprowadzeniu wszystkich wymaganych testów i pomiarów z wynikiem pozytywnym
i podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego
odpowiednich protokołów - zgodnie z zapisami § 4 ust. 8-9 niniejszej umowy,
c) przeprowadzeniu
szkolenia
oraz
wydania
uczestnikom
imiennych
zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ich ukończenie - zgodnie z zapisami § 4
ust. 12-13 niniejszej umowy,
d) dostarczeniu zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie
działalności polegającej na stosowaniu urządzeń rentgenowskich w delegaturach CBA
wymienionych w § 1 ust. 3 lit. a) i b) oraz § 1 ust. 3 lit. c) w przypadku skorzystania z
opcji zakupu,
e) dostarczeniu dla każdego z urządzeń 2 kompletów instrukcji użytkownika w języku
polskim, 1 egzemplarza kompletnej, dokumentacji technicznej (dla wszystkich
podzespołów urządzeń) w języku polskim,
f) dostarczeniu dokumentów gwarancyjnych, dopuszczeń i certyfikatów
g) udzieleniu licencji na zainstalowane oprogramowanie,
h) stwierdzeniu poprawności funkcjonowania urządzeń,
i) stwierdzeniu braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń dostarczonych urządzeń,
j) stwierdzeniu oznakowania urządzeń znakiem „CE”.
§8
Rozliczenie
1. Dokumentem, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez
zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Rozliczenie między Stronami nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT,
w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczoodbiorczego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonanych przeglądów
technicznych,
o których mowa w § 10 płatne będzie przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia
faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego protokół
odbioru przeglądu technicznego.
5. Faktury będą wystawiane na:
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, NIP 701-002-53-24.

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 lit. a),
tj.: ……………………..słownie:……………………………………………………………
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji zakupu Wykonawca w ciągu 5
dni uzupełni zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosząc zabezpieczenie w
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 lit. b) tj.: . …………
słownie:……… ……………………….……………..…..
3. Strony ustalają, że :
a) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie
zwrócone
Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie
wykonane, tj. w ciągu 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu
zdawczo-odbiorczego.
b) 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
Wykonawcy nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§10
Konserwacja
1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie 42 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo
- odbiorczego świadczyć usługi konserwacji (przeglądy techniczne, kontrole
dozymetryczne) w terminach zgodnych z zaleceniami producenta, jednak co najmniej 1 raz
na 6 miesięcy.
2. Usługi konserwacji urządzeń świadczone będą w miejscu eksploatacji urządzeń chyba,
że z przyczyn technicznych lub technologicznych nie będzie to możliwe.
3. Usługi konserwacji realizowane będą zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz
wymaganiami przepisów obowiązujących w zakresie eksploatacji urządzeń emitujących
promieniowanie jonizujące.
4. Z każdej czynności, o której mowa w ust. 1 zostanie sporządzony protokół odbioru
wykonania czynności, który dla swojej ważności wymaga podpisania ze strony
Zamawiającego przez osobę wskazaną w § 5 ust. 1pkt 1.
5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług konserwacji zawierają się w
wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2.
§ 11
Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego
1. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela …………….(minimum 24
miesiące) miesięcy gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu zamówienia przez okres …… (minimum 24 miesiące) miesięcy liczony od
dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje urządzenia rentgenowskie oraz bramki do
wykrywania metali w całości wraz ze wszystkimi podzespołami.
4. Wykonawca wystawi na urządzenia książkę (kartę) gwarancyjną, z datą rozpoczęcia
okresu gwarancji liczoną od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczoodbiorczego.
5. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych przez producenta urządzeń lub
jego oficjalnego przedstawiciela w Polsce. Usługi gwarancyjne obejmują w swym zakresie
serwis naprawczy.
6. Usługi gwarancyjne urządzeń świadczone będą w miejscu eksploatacji urządzeń chyba, że
z przyczyn technicznych lub technologicznych nie będzie to możliwe.
7. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w miejscu jego
instalacji, Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania uszkodzonego sprzętu i
dostarczenia urządzenia zastępczego na koszt własny.
8. Serwis gwarancyjny obejmuje nieodpłatne diagnozowanie i naprawę uszkodzeń, usuwanie
dysfunkcji i wad urządzeń ujawnionych lub powstałych w trakcie ich użytkowania. Serwis
gwarancyjny obejmuje również nieodpłatną wymianę wadliwych elementów lub
zespołów/podzespołów danego urządzenia.
9. Czas reakcji serwisu na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 12 godzin od
momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii)
danego urządzenia.
10.Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu ……..(max. 3
dni robocze) od zgłoszenia uszkodzenia (awarii).
11.Okres niesprawności urządzenia od upływu czasu reakcji serwisu, o którym mowa w ust.
9, do dnia przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres,
czasu trwania gwarancji.
12. W przypadku, gdy czas naprawy elementu lub zespołu/podzespołu danego urządzenia
przekroczy 7 dni roboczych licząc od upływu terminu na dokonanie naprawy określonego
w ust. 10 Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy w ramach gwarancji
nieodpłatnej wymiany elementu lub zespołu/podzespołu danego urządzenia na nowy w
terminie 14 dni roboczych.
13.W przypadku, gdy dany element lub zespół/podzespół wykaże wady w działaniu po 3
kolejnych naprawach licząc od dnia zdiagnozowania czwartego uszkodzenia (awarii)
Wykonawca w ramach gwarancji dokona nieodpłatnej wymiany elementu lub
zespołu/podzespołu danego urządzenia na nowy w terminie 14 dni roboczych.
14.Wymiana elementu lub zespołu/podzespołu danego urządzenia powoduje obowiązek
Wykonawcy wystawienia nowej książki (karty) gwarancyjnej dla tego elementu lub
zespołu/podzespołu z terminem gwarancji określonym w ust. 1, począwszy od dnia
wymiany.
15.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku wprowadzenia przez
producenta urządzenia nowego oprogramowania do interpretacji obrazu lub nowych jego
wersji, do dokonania bezpłatnej aktualizacji systemu.
16.Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego zawierają się w
wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2.
17.Przeprowadzanie przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego (posiadających
zaświadczenie/certyfikat) kalibracji urządzenia, bieżącej codziennej konserwacji oraz
diagnostyki nie powoduje utraty gwarancji.
18.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących
przypadkach:
a) nie przestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi i książce
(karcie) gwarancyjnej,

b) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji danego
urządzenia.
19.Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia w
okresie gwarancyjnym usług serwisowych, dotyczących uszkodzeń urządzenia wynikłych
z jego winy.
20.Usługi, o których mowa w ust. 19, mogą być świadczone zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem jednakże, że wynegocjowane ceny usług i
części zamiennych nie mogą być wyższe od podawanych w oficjalnych, aktualnych (dla
terminu świadczenia odpłatnego serwisu) cennikach i katalogach.
21.Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń gwarancyjnych do Wykonawcy na nr
………………, a następnie potwierdzi przedmiotowe zgłoszenie e-mailem na adres:
……………... lub faksem na numer: ………………………….
22. Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem ustawowo
wolnych od pracy).
§ 12
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, w przypadku gdy:
a) zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie upadłościowe lub nastąpi otwarcie
likwidacji Wykonawcy,
b) wszczęto wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne, a Wykonawca uchyla się od
uiszczenia kwot egzekucji,
c) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem przedmiotu zamówienia
określonego w § 1 ust.4 lit. a)-h) powyżej 1 tygodnia, co do terminu wskazanego w § 3
ust.1.
2. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie do
30 dni liczonych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności stanowiącej
podstawę do odstąpienia.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części po 15 grudnia 2016 r.
niezależnie od tego czy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji umowy. W
powyższym przypadku Zamawiający może skorzystać z tego prawa poprzez złożenie
Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie do 27 grudnia 2016 r.
§ 13
Kary umowne
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku:
a) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości
0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) przekroczenia terminu określonego w § 11 ust. 9 – w wysokości 20 zł za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia,
c) przekroczenia terminu określonego w § 11 ust. 10 – w wysokości 150 zł za każdy
dzień opóźnienia. Kara naliczana będzie do dnia dokonania naprawy lub wymiany
elementu lub zespołu/podzespołu urządzenia na nowy,
d) przekroczenia terminu określonego w § 11 ust. 12 lub 13 – w wysokości 150 zł za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
e) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w tym
przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1 i § 6 ust. 3) – w wysokości 10 % wartości
brutto niezrealizowanej części umowy.

2. Kary umowne płatne będą po wystawieniu noty obciążeniowej.
3. Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszej umowie, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego,
jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy i zabezpieczenia.
§ 14
Warunki zmiany umowy
1. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie i na warunkach wskazanych w obowiązujących
przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:
f) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia
umowy, nie powodujących zmian przedmiotu umowy,
g) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań w zakresie modelu/typu oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji
i braku dostępności na rynku pod warunkiem, że urządzenie/program będzie posiadał
parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu oprogramowania i nie spowoduje
podwyższenia ceny,
h) po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,
i) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji
umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu
prawidłowego wykonania umowy,
j) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów
administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było
uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2 dopuszcza się zmianę umowy w następujących
przypadkach:
a) zmiany stawki podatku VAT na prace wchodzące w skład przedmiotu umowy –
dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie kwoty VAT i kwoty
wynagrodzenia brutto,
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – jeżeli
zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia
przez Wykonawcę,
d) w przypadku, innej niż wskazana w lit. a) - c), zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa dopuszcza się możliwość zmiany tych postanowień umowy, na
które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ - jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
a Wykonawca złoży nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów

dokonujących tych zmian, wniosek o dokonanie zmiany treści umowy oraz należycie
udokumentuje, że wprowadzone zmiany mają wpływ na koszty realizacji umowy
przez Wykonawcę.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 1-3, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy.

§15
Poufność
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie
uzyskały w związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem
niniejszej umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami
lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie,
czy informację tę ma traktować jako poufną.
3. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej
zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
§ 16
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy na osoby
trzecie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizacji umowy lub z nią
związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą
rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Korespondencję dotyczącą realizacji niniejszej umowy Strony będą kierować na podane
niżej adresy:
a) adres korespondencyjny Zamawiającego:
Dyrektor Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Al. Ujazdowskie 9,
00-583 Warszawa,
tel. 22 437-19-00
faks 22 437-19-90
email sekretariat.do@cba.gov.pl
b) adres korespondencyjny Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………

O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych
adresowych oraz numerów faksów, telefonów i e-mail’a, dana Strona, której zmiana
dotyczy niezwłocznie informuje na piśmie drugą Stronę o zmianie.
7. Strony ustalają, że komunikacja pomiędzy stronami odbywać się będzie na piśmie.
8. Wykonawca w związku z transportem urządzeń do siedzib Zamawiającego i ich
montażem stosował się będzie do wymogów stawianych w związku z poruszaniem się
pojazdów i osób po terenie delegatur CBA.
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający bez podania przyczyny może nie
zgodzić się na wykonywanie prac przez pracownika Wykonawcy, w takim przypadku
niewykonanie usługi nie może być podstawą roszczenia Zamawiającego w stosunku do
Wykonawcy.
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 Wykonawca ma prawo zgłosić inną osobę – do osoby
tej zapisy ust. 9 stosuje się analogicznie.
11. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
6.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres zamówienia,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 4 – Oświadczenie podwykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 7 do SIWZ

Protokół z przeprowadzenia testów - urządzenie rtg:
Data…………………. Godzina ………………… Miejsce…………………………………….
Producent i model maszyny…………………….........................................................................
Rozmiar tunelu…………………………………………………………………………………..
Wymiary urządzenia………...…………………………………………………………………..
Pozycja STP na taśmie…………………………………………………………………………
Test nr 1

W przedmiotowym teście wykonawca może otrzymać odpowiednio:
- 5 pkt.
- 10 pkt.
- 15 pkt.
- 20 pkt.
w zależności od wyniku testu okreslonego powyżej

Test nr 2

W przedmiotowym teście wykonawca może otrzymać odpowiednio:
- 5 pkt.
- 10 pkt.
- 15 pkt.
w zależności od wyniku testu określonego powyżej

Test nr 3

W przedmiotowym teście wykonawca może otrzymać odpowiednio:
- 5 pkt.
- 10 pkt.
- 15 pkt.
w zależności od wyniku testu określonego powyżej

Test nr 4

W przedmiotowym teście wykonawca może otrzymać odpowiednio:
- 5 pkt.
- 10 pkt.
- 15 pkt.
- 20 pkt.
- 25 pkt.
-30 pkt.
-35 pkt.
- 40 pkt.
- 45 pkt.
w zależności od wyniku testu określonego powyżej

Osiągnięcie maksimum w każdym teście:
Test 1 – 20 pkt.
Test 2 – 30 pkt.
Test 3 – 15 pkt.
Test 4 – 45 pkt.
Łącznie – 110 pkt.

Ocenę zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego zawiera
Załącznik nr 1 do protokołu. (wzór zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

Komisja testująca:
Zamawiający 1
Zamawiający 2
Wykonawca:

Imię nazwisko

Podpis

Protokół z przeprowadzenia testów - bramka do wykrywania metali:
Data…………………. Godzina ………………… Miejsce…………………………………….
Producent i model maszyny…………………….........................................................................
Wymiary…………………………………………………………………………………………
Test bramkowego wykrywacza metalu będzie testowany na trzech wysokościach;
 Klatka piersiowa;
 Pas;
 Buty
Przenoszone będą przedmioty:
 Pendrive;
 Nóż;
 Telefon komórkowy.

Pendrive

Nóż

Klatka piersiowa

+/-

+/-

Pas

+/-

Buty

+/-

Telefon komórkowy
+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Liczba punktów:
Łącznie liczba
punktów:
 w przypadku wykrycia przez bramkę wszystkich przedmiotów na wszystkich
wysokościach – 3 pkt.
 w przypadku nie wykrycia przez bramkę, któregoś z przedmiotów na wymienionych
wysokościach – 0 pkt.
Ocenę zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego zawiera Załącznik
nr 1 do protokołu. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

Komisja testująca:
Zamawiający 1
Zamawiający 2
Wykonawca:

Imię nazwisko

Podpis

