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Białystok, dnia 11.10.2021 r.  

 

wersja od dnia 19.11.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 

na dostawę dwóch samojezdnych wozów wysięgnikowych typu Reach Stacker, o masie 

własnej do 72.000 kg, do przeładunku kontenerów (zakup środków trwałych wraz z 

dostawą) w ramach realizacji projektu „Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz 

zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi” 

 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności 

transportowej, Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa 

 

I. Zamawiający: 

Barter spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 28, 15 – 281 Białystok, NIP 

9661388342, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000283787. 

 

II. Postanowienia ogólne: 

1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego 

postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku 

obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.  

5. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania 

ofertowego.  

6. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na 

zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla 

Wykonawców. 

7. Zamawiający zobowiązany będzie udzielić wyjaśnień na pytania wykonawców, jeżeli 

wpłyną one do Zamawiającego nie później niż dnia 18 listopada 2021 r. Jeżeli pytania 

wpłyną po upływie wskazanego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić pytania bez rozpoznania.  
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III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samojezdnych wozów wysięgnikowych typu 

Reach Stacker do przeładunku kontenerów (zakup środków trwałych wraz z dostawą). 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) dostawa dwóch fabrycznie nowych samojezdnych wozów wysięgnikowych typu 

Reach Stacker, o masie własnej do 72.000 kg, tzw. „reachstacker lekki”, spełniających 

wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach 

do niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),  

2) montaż i pierwsze uruchomienie urządzeń wraz z wykonaniem testów i prób 

prawidłowości ich działania w zakładzie Zamawiającego położonym w Sokółce, os. 

Buchwałowo 2, 16 – 100 Sokółka, 

3) przeszkolenie minimalnie 4 pracowników Zamawiającego z obsługi i prawidłowej 

eksploatacji i utrzymania urządzeń, 

4) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonywanie 

świadczeń gwarancyjnych, w tym usuwanie wad przedmiotu zamówienia, w okresie 

gwarancji,  

5) dokonywanie przeglądów okresowych dostarczonych urządzeń z częstotliwością co 

500 motogodzin lub co najmniej jeden raz w danym roku kalendarzowym, 

6) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania 

zainstalowanego w ramach przedmiotu umowy oraz dokumentacji dostarczonego 

oprogramowania, niezbędnego do korzystania z urządzeń, w zakresie szczegółowo 

określonym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania 

ofertowego,  

7) uzyskanie i przedłożenie wszelkich dokumentów w postaci orzeczeń, zezwoleń, 

certyfikatów, dopuszczeń wydanych przez odpowiednie organy pozwalających na 

używanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności decyzji 

zezwalającej na używanie urządzeń wydanej przez właściwy organ dozoru 

technicznego,  

8) przedłożenie: 

− instrukcji dla operatora w wersji papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji 

elektronicznej w języku polskim,  

− instrukcji konserwacji w języku polskim zawierającej listę kodów błędów 

urządzeń,  

− schematów elektrycznych i hydraulicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

eksploatacji i utrzymania urządzeń – w dwóch egzemplarzach w wersji 

elektronicznej, 
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− katalogu części zamiennych z wszystkimi podzespołami urządzeń – w języku 

polskim w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej,  

− deklaracji zgodności urządzenia z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń 

wystawionej przez producenta urządzenia,  

− dokumentacji ustawień komputera (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 

15.11.2021 r. oraz z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 17.11.2021 r.), 

− protokołu komunikacji zastosowanego w urządzeniu – po upływie okresu 

gwarancji. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. Ponadto szczegółowo obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji 

zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

4. Dostarczone urządzenia muszą być nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i 

prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich.  

5. Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek złożyć wykaz parametrów zaoferowanych 

urządzeń, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego, w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego.  

6. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

   42410000-3 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia (umowy):  

1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie 9 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.  

2. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania świadczeń gwarancyjnych w 

okresie gwarancji, tj. w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę (w ramach kryteriów 

oceny ofert), nie krótszym jednak niż 36 miesięcy.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu,  tj.: Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – 

w tym okresie, należycie wykonali co najmniej trzy dostawy samojezdnych wozów 

wysięgnikowych typu Reach Stacker do przeładunku kontenerów o wartości co najmniej  

1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) netto każda. Przez wartość 

dostawy rozumie się wartość samojezdnych wozów wysięgnikowych typu Reach Stacker do 

przeładunku kontenerów oraz świadczeń towarzyszących jej montażowi i uruchomieniu, w 
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szczególności wartość usługi transportu, usługi montażu, usługi uruchomienia i dostarczenia 

oprogramowania. 

2. Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie (pkt 4 Formularza ofertowego) oraz załączyć 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tym oświadczeniu dostaw. 

Przez dowody potwierdzające należyte wykonanie dostawy należy rozumieć w 

szczególności referencję lub pozytywną opinię wystawioną przez podmiot, na rzecz którego 

dostawa została wykonana. 

3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 

na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej.  

4. W przypadku wskazania w dokumentach, o których mowa w ust. 2 powyżej, jakichkolwiek 

kwot/wartości w walucie innej niż złote polskie, na potrzeby oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, kwoty/wartości te zostaną przeliczone na złote polskie według 

średniego kursu waluty w stosunku do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z 

dnia upływu terminu składania ofert i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie 

wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona.  

 

VI. Zakaz powiązań kapitałowych i osobowych 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym 

kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

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

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę powiązanego z nim 

kapitałowo lub osobowo, a jego oferta zostanie odrzucona.  

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć:  
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1) pocztą, kurierem lub osobiście do siedziby Zamawiającego: ul. Legionowa 28, 15 – 281 

Białystok,  

2) elektronicznie – zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: 

inwestycje@bartergaz.pl, 

3) za pośrednictwem bazy konkurencyjności - 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (szczegóły dotyczące 

sposobu składania oferty Wykonawca znajdzie na wskazanej stronie).  

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2021 r. do godziny 12:00 (decyduje 

data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).  

3. Ofertę składaną w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

na adres Zamawiającego z dopiskiem „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 11 na 

dostawę dwóch wozów wysięgnikowych typu Reach Stacker o masie własnej do 72.000 kg”. 

4. Oferta składana elektronicznie albo za pośrednictwem bazy konkurencyjności: 

1) powinna zostać wydrukowana, podpisana własnoręcznie, zeskanowana, a następnie 

dołączona do wiadomości e-mail/w bazie, albo  

2) powinna zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie 

dołączona do wiadomości e-mail/w bazie konkurencyjności.  

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz stronie internetowej 

Zamawiającego: www.bartergaz.pl, zakładka http://www.bartergaz.pl/projekt-ue/. 

 

VIII. Termin związania ofertą:  

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:  

Upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1) w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia – Czesław Falkowski, Dyrektor 

Oddziału w Sokółce, e-mail: falkowski@bartergaz.pl, tel.: +48 606225192,  

2) w sprawach formalnych związanych z zapytaniem ofertowym – Piotr K. Bujwicki, e-mail: 

inwestycje@bartergaz.pl, +48 664732053.  

 

X. Sposób przygotowania oferty:  

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Oferta powinna zawierać: 

1) wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

mailto:falkowski@bartergaz.pl
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zapytania ofertowego,  

2) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw/y wskazanych/ej w oświadczeniu 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) wykaz parametrów oferowanych urządzeń, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 

3 do zapytania ofertowego, 

4) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodne 

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,  

5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty w 

imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.  

4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy.  

5. Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien to zastrzec 

składając ofertę oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za 

bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w 

następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

 

XI. Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Cena brutto oferty powinna obejmować wszystkie koszty, opłaty i podatki, które 

Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. 

2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie 

Zamawiający jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie. 

4. Cena winna być określona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XII. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu 

przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert:  

1) cena ofertowa brutto – waga procentowa 80% 

W ramach kryterium oceny ofert cena ofertowa brutto, oferta Wykonawcy może uzyskać 

maksymalnie 80 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie 

informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem: 

  Cn 

C = -------------- x 80 pkt  

   Cb 

gdzie: 

− C – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,  

− Cn – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych,  

− Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej),  

− 80 pkt – waga kryterium.  

 

2) wydłużenie okresu gwarancji – waga procentowa 10% 

W ramach kryterium oceny ofert „wydłużenie okresu gwarancji” Wykonawca może 

uzyskać maksymalnie 10 pkt. Zamawiający dokona oceny oferty w tym kryterium na 

podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w 

formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy. 

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, 

zaś najdłuższy okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z 

dniem podpisania protokołu odbioru. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy 

albo dłuższego niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 

treścią zapytania ofertowego. W przypadku wskazania okresu gwarancji w niepełnych 

miesiącach, Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę pełną liczbę miesięcy 

pomijając deklarowaną liczbę dni.  

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, 

oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji 

zostanie ustalony na 36 miesięcy. 

Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem: 
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 Go – 36 miesięcy 

G = ------------------------------------- x 10 pkt  

 Gn – 36 miesięcy 

gdzie:  

− G – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,  

− Go – długość okresu gwarancji wskazanego w ofercie badanej,  

− Gn – długość najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji spośród ofert 

nieodrzuconych,  

− 36 miesięcy – minimalny, niepunktowany okres gwarancji,  

− 10 pkt – waga kryterium. 

 

3) czas przystąpienia do usunięcia wady przedmiotu zamówienia – waga procentowa 

10%  

W ramach kryterium oceny ofert „czas przystąpienia do usunięcia wady przedmiotu 

zamówienia” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Zamawiający dokona 

oceny oferty w tym kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu 

ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym czas przystąpienia do 

usunięcia wady przedmiotu zamówienia w liczbie pełnych godzin od momentu 

otrzymania zgłoszenia. 

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że maksymalny czas przystąpienia do usunięcia 

wady przedmiotu zamówienia od momentu otrzymania zgłoszenia wynosi 48 godzin.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu przystąpienia do usunięcia wady 

przedmiotu zamówienia dłuższego niż 48 godzin, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona 

jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. W przypadku wskazania czasu 

przystąpienia do usunięcia wady przedmiotu zamówienia w niepełnych godzinach, 

Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę pełną liczbę godzin pomijając 

deklarowaną liczbę minut.  

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże czasu przystąpienia do usunięcia wady 

przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego 

kryterium otrzyma 0 punktów, a czas przystąpienia do usunięcia wady przedmiotu 

zamówienia zostanie ustalony na 48 godzin. 

Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem: 

 Sn 

S = ------------ x10 pkt  

 Sb 

gdzie: 

− S – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,  
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− Sn – najkrótszy czas przystąpienia do usunięcia wady przedmiotu zamówienia spośród 

ofert nieodrzuconych,  

− Sb – czas przystąpienia do usunięcia wady przedmiotu zamówienia wskazany w 

ofercie badanej (ocenianej),  

− 10 pkt – waga kryterium.  

2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami 

matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach kryteriów 

oceny ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 

 

XIII. Wybór Wykonawcy 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W tym 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty w zakresie 

zaoferowanej ceny za realizację zamówienia, w szczególności jeżeli zaoferowana cena 

wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia lub zaoferowana cena 

jest znacznie niższa od wartości szacunkowej zamówienia lub cen innych złożonych ofert.  

2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie 

wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że jego oferta podlega 

odrzuceniu albo Zamawiający unieważni postępowanie.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z 

Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert.  

 

XIV. Podstawy odrzucenia oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) Wykonawcy, który został wykluczony z udziału w postępowaniu,  

2) niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, 

3) która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

4) która zawiera błąd w obliczeniu ceny,  

5) która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,  

6) która jest nieważna na podstawie przepisów prawa, 

7) Wykonawcy, którzy nie udzielił odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa 

w Rozdziale XIII ust. 2 niniejszego zapytania ofertowego, lub w odpowiedzi na to wezwanie 

nie złożył wymaganych dokumentów. 

 

XV. Podstawy unieważnienia postępowania 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w 

przypadku, gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

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

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,  

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wcześniej 

przyznane zostały cofnięte. 

 

XVI. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia  

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie/w sytuacji: 

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku 

VAT,   

2) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, spowodowanego: 

a) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, 

wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy,  

b) koniecznością zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa Zamawiającego, w 

szczególności zapewnienia ciągłości produkcji lub koordynacji dostawy i montażu 

urządzeń z wykonywaniem robót budowlanych na terenie zakładu Zamawiającego lub 

dostawami innych maszyn i urządzeń do zakładu Zamawiającego, 

c) przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę, w szczególności opóźnieniem w 

wykonaniu robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu na terenie zakładu 

Zamawiającego, do którego mają zostać dostarczone urządzenia, lub niezapewnieniem 

przez Zamawiającego frontu lub warunków niezbędnych do dostawy lub 

uruchomienia urządzeń,  

d) wydłużenia za zgodą instytucji pośredniczącej terminu realizacji Projektu, w ramach 

którego zawarto umowę, 

3) zmiany parametrów urządzeń będących wynikiem okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia na etapie zawierania umowy lub okoliczności niezawinionych przez 

Wykonawcę, w szczególności z uwagi na zaprzestanie produkcji urządzeń lub brak 

dostępności urządzeń, przy czym zmienione parametry nie mogą być gorsze niż wskazane 

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i nie może to pociągać za sobą 

podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
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4) zmiany urządzeń określonych w Ofercie Wykonawcy na inne urządzenia spełniające 

wszystkie wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz o 

parametrach nie gorszych niż określone w Ofercie Wykonawcy, jeżeli konieczność 

zmiany jest wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania 

umowy lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności 

zaprzestania produkcji urządzeń określonych w Ofercie Wykonawcy lub braku 

dostępności urządzeń określonych w Ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana nie może 

pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

XVII. Wzór umowy  

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze 

umowy stanowiących Załączniki nr 5 do zapytania ofertowego. 

2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz 

zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych. 

3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

…….……………………………………. 

(podpis Zamawiającego) 

 

 

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:  

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, 

Załącznik nr 3 – wykaz parametrów oferowanych urządzeń, 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,  

Załącznik nr 5 – wzór umowy.  

 

 


