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ZAMAWIAJĄCY:    Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.  

ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole 

 

Strona internetowa Zamawiającego: www.pnt.opole.pl   

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej (SIWZ) 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późniejszymi zmianami), nazywanej 

w dalszej części „Ustawą PZP”. 

pn. Zakup i dostawa mobilnego skanera 3D na potrzeby realizacji projektu 

„Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”. 

 

 

 

Zatwierdzam  

 

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

 

dnia …………………..……………………….. 

 

 

http://www.pnt.opole.pl/
http://www.pnt.opole.pl/
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. 

ul.  Technologiczna 2, 45-839 Opole 

NIP: 7543069732  

REGON: 161506358 

 

 

Adres strony internetowej www.pnt.opole.pl, adres e-mail: przetargi@pnt.opole.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1986 z p. zm.), zwanej dalej „ustawą 
PZP”. 

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień  
o wartości niższej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 PZP. 

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych 
przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone 
na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.pnt.opole.pl 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
6. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

http://www.pnt.opole.pl/
http://www.pnt.opole.pl/
mailto:przetargi@pnt.opole.pl
mailto:przetargi@pnt.opole.pl
http://www.walbrzych.sr.gov.pl/
http://www.walbrzych.sr.gov.pl/
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9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny w 
Opolu Sp. z o.o. , ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, tel. 77 /443-89-30, e-mail: 
iod@pnt.opole.pl , 

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Parku Naukowo-Technologicznym 
w Opolu Sp. z o.o. jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pnt.opole.pl, 

c) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 
Zakup i dostawa oprogramowania do inżynierii odwrotnej, o wartości zamówienia 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 z p. zm. ), 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy PZP, 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały  czas 
trwania umowy, a następnie zostaną w sposób trwały zniszczone; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

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

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

mailto:iod@pnt.opole.pl
mailto:iod@pnt.opole.pl
mailto:iod@pnt.opole.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

12.  W sytuacji, gdy Wykonawca w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu  pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osób fizycznych, ma 

wobec tych osób obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO i składa 

oświadczenie na potwierdzenie wypełnienia w/w obowiązków informacyjnych (oświadczenie 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

UWAGA! 

Zamawiający najpierw dokona wstępnej oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego 

Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów 

opisanych w niniejszej specyfikacji SIWZ, który nie zostanie wykluczony oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli jednak Wykonawca, o którym mowa w powyższym zdaniu uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród 

pozostałych ofert. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mobilnego skanera 3D na potrzeby 

profesjonalizacji usług PNT w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik nr 1. 
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Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane. 

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, 

jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego urządzenie spełnia (jest 

równoważne) wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność, ma w 

szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych.  

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie 

ze wskazanymi rozwiązaniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże równoważności 

oferowanego skanera, jego oferta będzie odrzucona przez Zamawiającego. 

1.  Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

38520000-6  Skanery 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnie do 40 dni od dnia podpisania 

umowy.  

 

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

tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu,  

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający nie określa wymagań w zakresie 

warunków udziału w postępowaniu.  

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA w ART. 24 ust.5 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:  

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 
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z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 

i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 oraz z 2016 r. poz. 

615) – art. 24 ust.5 pkt.1 Prawa.  

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 25a ust.1 Prawa żąda złożenia oświadczenia, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte 

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca dołącza do formularza OFERTA 

PRZETARGOWA.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia ma 

potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa 

w pkt.1 niniejszego rozdziału dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.1 niniejszego rozdziału.  

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W 

tym celu w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.1 niniejszego rozdziału Wykonawca wypełnia 

część dotyczącą żądania Zamawiającego.  
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5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust.2 Prawa):  

a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa;  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Prawa, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt. a (§ 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia).  

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5Prawa, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 

Prawa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawca nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 5a, dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument winien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w 

którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 5a, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.5a, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed 

właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się  

1. Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów. 

2. Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres:  
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Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. 

ul. Technologiczna 2, 45 – 839 Opole 

3. W przypadku przekazu drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt jego otrzymania. Adres e-mail: przetargi@pnt.opole.pl  

4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną: 

- pytań; 

- modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

- informacji dotyczących zmian ogłoszenia; 

- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców; 

- informacji o wyniku postępowania. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium. 

Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa  Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia 

wadium. 

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 4500,00 zł, 

2. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku 

formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa.  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Bank Pekao S.A. Oddział Opole  

nr 97 1240 3103 1111 0010 5825 7051 

z określeniem tytułu wpłaty: „Wadium - Zakup i dostawa mobilnego skanera 3D na 

potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w 

Opolu”. 

 

Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania 

ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – 

dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 

mailto:przetargi@pnt.opole.pl
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5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.  

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do 

oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego.  

7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 

określenie przedmiotu zamówienia 

3) kwotę gwarancji/poręczenia, 

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie 

kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego  

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę na zamówienia przez cały okres związania ofertą. 

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 

wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku jego oferta zostanie 

odrzucona. 

9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca 

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt następnego tj. pkt 10. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza w wypadku gdy pierwotnie wybrany Wykonawca odmówił 

podpisania umowy. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego.  

 

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Bartosz Mazurek, b.mazurek@pnt.opole.pl, +48 77 443 89 14 

 

IX. Termin związania ofertą 

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. 

2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone  

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji oferenci zwracają się do Zamawiającego  

z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w rozdziale 

pn. Informacje o sposobie porozumiewania się. Pismo o wyjaśnienia treści SIWZ ma mieć 

dopisek: Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury: Zakup i 

dostawa mobilnego skanera 3D. 

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa. 

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami 

imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).  

7. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same 

upoważnione osoby.  
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8. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na 

adres:  

Park Naukowo -Technologiczny w Opolu Sp. z o.o., 

ul. Technologiczna 2, 45 – 839 Opole 

z dopiskiem: Oferta na zadanie pn. Zakup i dostawa mobilnego skanera 3D. 

9. Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

 

XI. Inne zalecenia i zastrzeżenia 

1. Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez 

osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub poświadczonej 

notarialnie kopii pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa składane w postępowaniach 

przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej. 

2. Jeżeli Wykonawca nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia i dokumenty mają być 

podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie tj. konsorcjum i spółki cywilnej, na 

podstawie art. 23 ust. 2 Prawa ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Żądane przez 

Zamawiającego oświadczenie podpisuje ten sam pełnomocnik. 

4. W przypadku, gdy spółka cywilna nie ustanowi pełnomocnika, ofertę i oświadczenia 

podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. 

5. Oświadczenia, o których mowa w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia”, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, 

których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Prawa oraz przez 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w 

pkt.5 składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

7. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznym podpisem. 



  

                                                                                                              

 
„Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu” 

nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0001/18-00 z dnia 03.01.2019 r.                                                                                                                                                                                             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
Działanie 2.3  Wzmocnienie otoczenia biznesu 

 

8. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w 

zakresie dokumentów, którego z nich dotyczą. 

9. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznym podpisem. 

10. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca (konsorcjum firm) przed podpisaniem 

umowy przedstawił umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

11. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie  

publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty 

albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 

uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art.297 §1 

Kodeksu Karnego. 

12. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art.297 §2 grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na 

nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć 

wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego. 

13. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo 

wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub 

instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem 

publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie 

dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną 

osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg 

jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu Karnego. 

14. Zgodnie z art. 8 ust.3 Prawa nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie 

informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu 

na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
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15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 

trybie art. 90 Prawa, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca ma 

prawo zastrzec je jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia 

winien wykazać, że dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

16. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa, 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. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

XII. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty należy składać w siedzibie Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.,  

ul. Technologiczna 2, 45 – 839 Opole (parter, pokój nr 1.01), w dni robocze w godzinach od 

8.00 do 16.00., do dnia 03.04.2019 r., do godziny 10:00. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie złożonej oferty i 

złożenie nowej lub przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej 

oferty, przy czym to oświadczenie powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta, 

dodatkowo z określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

Otwarcie ofert nastąpi 03.04.2019 r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej (pokój 2.02), pod 

adresem jak wyżej. 

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 Prawa niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie 

internetowej www.pnt.opole.pl informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny i terminu wykonania zamówienia, zawartych w ofertach. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny ofert. 

1. Wykonawca oblicza cenę zgodnie ze SIWZ na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do SIWZ. 
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2. Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

4. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 

górę). 

6. Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji. 

7. Wykonawca powinien skalkulować cenę mając na uwadze ewentualne zmiany stawki 

podatku VAT. Wartość umowy brutto nie ulega zmianie. 

8. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego 

zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej 

nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy .  

9. Oferta musi zawierać cenę przedstawioną za całość wykonania przedmiotu zamówienia, 

zwaną dalej „ceną ofertową”. Ceną ofertową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 

lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.), jest wartość wyrażona w jednostkach 

pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę; 

w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

10. Ceną ofertową w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę ofertową 

należy przedstawić na ,,Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, z 

podatkiem VAT (brutto), wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z przepisami obowiązującymi 

na dzień składania ofert. Cenę ofertową należy podać jako całkowitą brutto. o którym mowa 

w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z  

późniejszymi zmianami): § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 

przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.§ 2. Jeżeli jednak 

wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 

przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

11. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

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

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
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1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany 

zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.  

 

 

 

 

Kryteria oceny ofert Waga pkt. 

Cena oferty  60 pkt 

Termin dostawy 

30 – 40 dni  

Do 30 dni 

 

10 pkt 

20 pkt 

 

Wsparcie techniczne  

brak 

1 rok i więcej  

 

0 pkt 

20 pkt 

Cena oferty – 70 pkt 

Punktacja: 

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 60 pkt. 

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

2. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom 

niniejszego postępowania. Obliczenia punktów za kryterium ceny dokonywane będą z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W przypadku niewpisania do formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) żadnych 

wartości dot. ceny Zamawiający odrzuci taką ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia temu 

Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów otrzymanych za przyjęte w 

niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1. Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi 

wszystkich uczestników postępowania elektronicznie oraz zamieści informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

2. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Wykonawca, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą poinformowany zostanie o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. Termin w pkt.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną, albo 

10 dni -jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 

1lit a Prawa , tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna 

oferta. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 1, dziale VI Prawa, 

przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 Prawa. 

Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust oraz w terminach opisanych 

w art. 182 Prawa. 

XVIII. Informacje dodatkowe 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje 

rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

Załączniki: 
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1. Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Oferta przetargowa. 

3. Umowa. 

4. Oświadczenie RODO. 

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 

wykluczeniu. 

6. Wzór zobowiązania. 

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 

8. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 


