Nr sprawy: ZP/1/VI/2015
Reference: ZP/1/VI/2015

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
przetarg nieograniczony na:

TERMS OF REFERENCE
(ToR)
open tendering procedure for:

„Dostawa części z wyposażenia
płatowcowego śmigłowców typu EC135P2+
(Distance Tube Assy i Ball Bering)”
“Delivery of parts from the airframe
equipment of EC135P2+ helicopters
(Distance Tube Assy and Ball Bering)”

SIWZ została sporządzona w wersji polskiej i angielskiej, jednakże w razie wątpliwości
obowiązującą moc prawną ma wersja polska.
The ToR have been prepared in a Polish and an English version, however, in the case of
doubts the Polish version shall prevail.

§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
Tel: +48 /22/ 22 99 931,
Fax: +48 /22/ 22 99 933
NIP: 522-25-48-391
Regon: 016321074
http://www.lpr.com.pl
e-mail://centrala@lpr.com.pl
2. Dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1535.
§1
NAME AND ADDRESS OF AWARDING ENTITY
1. The Awarding Entity is:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
Tel: +48 22 22 99 931,
Fax: +48 22 22 99 933
NIP: 522-25-48-391
Regon: 016321074
http://www.lpr.com.pl
e-mail://centrala@lpr.com.pl
2. Working dates and hours: days from Monday until Friday between 800 and 1535.

1.

2.

1.

2.

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047,1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232
oraz z 2015 r. poz. 349), zwanej dalej uPzp.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 uPzp tj. kwotę 134 000,00 EURO.
§2
CONTRACT AWARDING PROCEDURE
The proceedings related to awarding a public contract shall be conducted in the open tendering
procedure mode pursuant to the Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law (Dz. U. of
2013 item 907, 984, 1047, 1473 and 2014 item poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 and 2015
item 349), hereinafter referred to as Ppl.
The proceedings shall be conducted pursuant to the provisions of Ppl for proceedings whose
contract value is equal to or exceeds the amounts specified in the regulations issued pursuant to
art. 11 par. 8 of Ppl, i.e. 134,000.00 EUR.

§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy fabrycznie nowych części zamiennych:
− Distance Tube Assy PN: 4649205015 -12 szt.
− Ball Bearing PN: 4649305048 -2 szt.
pochodzących z wyposażenia płatowcowego śmigłowców typu EC135P2+.
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
KOD CPV:
34731700-7
§3
SPECIFICATION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT
1. The object of the contract shall be the delivery of spare brand new spare parts:
a) Distance Tube Assy PN: 4649205015 – quantity of 12 pieces;
b) Ball Bearing PN: 4649305048 – quantity of 2 pieces

coming from the airframe equipment of EC135P2+ helicopters.
2. Designation pursuant to the Common Procurement Vocabulary (CPV):

CPV Code:

34731700-7

§4
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§4
SPECIFICATION OF A PART OF THE CONTRACT
The Awarding Entity does not permit submitting partial quotations
§5
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
§5
INFORMATION ON SUPPLEMENTARY CONTRACTS
The Awarding Entity does not provide for awarding supplementary contracts.
§6
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§6
INFORMATION ON ALTERNATE QUOTATIONS
The Awarding Entity does not permit submitting alternate quotations.
§7
WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW
Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
§7
CONTRACT PERFORMANCE BY SUBCONTRACTORS
The Contractor may entrust the performance of a part of the contract to a subcontractor. The
Awarding Entity requires that the Contractor specify in the quotation the part of the contract intended
to be entrusted to a subcontractor.
§8
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: dostawy częściowe będę realizowane sukcesywnie, w zależności od
potrzeb Zamawiającego, w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania
maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy, w zależności od tego które
z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
§8
TERM OF PERFORMANCE OF CONTRACT
Term of performance of contract: partial deliveries shall be provided in line with the ongoing needs of
the Awarding Entity for 24 months from concluding this Contract or until the maximum remuneration
specified in § 2 par. 1 of Contract is exhausted, whichever occurs earlier.
§9
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2) wobec, których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
2.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez
Wykonawców dokumentów wymienionych w § 10 SIWZ, w formule „spełnia”, „nie spełnia”.
§9
CONDITIONS FOR THE PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS
AND SPECIFICATION OF THE MANNER OF APPRAISING THE MEETING OF THOSE
CONDITIONS
1.
Such Contractors may compete for the contract:
1) that meet the conditions specified in Art. 22 par. 1 of Ppl concerning:
a) having authorisations for pursuing the specified activity or actions, if such authorisations
are required by the law,
b) having necessary knowledge and experience,
c) having technical potential and personnel at their disposal capable for performing the
contract,
d) their economic and financial standing,
2) with respect to whom there are no grounds for exclusion due to the non-fulfilment of the
conditions referred to in art. 24 par. 1 of Ppl.

2.

The fulfilment of the foregoing conditions shall be appraised based on the documents specified
in §10 of ToR submitted by Contractors, on “fulfils/does not fulfil” basis.

§ 10
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 uPzp, Zamawiający żąda dołączenia przez Wykonawcę do oferty następujących
dokumentów:
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (załącznik nr 3 do SIWZ).
2.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Uwaga!
Oświadczenie podmiotu trzeciego, aby mogło być uznane za dowód potwierdzający dysponowanie
zasobami tego podmiotu, musi posiadać zarówno stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot
ten zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy określonych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu Zamówienia, jak i formę pisemną oraz, dla swej ważności, musi także zostać złożone
przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym
zakresie. Mając na uwadze powyższe, w przypadku złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego,
Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia dowodów, że osoba podpisująca takie
zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (dokumenty
potwierdzające uprawnienia do reprezentacji).
Ze złożonego dokumentu winien wynikać:
- zakres zobowiązania podmiotu trzeciego;
- rodzaj i zakres udostępnianych zasobów;

-

sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia;
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim;
- okres, na który podmiot trzeci udostępnia zasoby.
3.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do Oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ);
2) aktualny odpis 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
7) w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132
ust. 1 uPzp, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
4.
W przypadku składania Oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty należy złożyć na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) − dalej zwanym: Rozporządzenie
w sprawie rodzajów dokumentów.
5.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 uPzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w ust. 3:
1) pkt 2) − 4) i pkt 6) − składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) pkt 5) i 7) − składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczy, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 − 8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
7.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
przed notariuszem.
8.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 23 uPzp).
W takim przypadku oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 2 − 7) składa każdy
z Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1) oraz w ust. 1
wspólne lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie.
9.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu
art. 23 uPzp), oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza
i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw
wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych art. 24 ust. 1 uPzp będzie oceniany
w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia
o braku podstaw wykluczenia.
10. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1) powinno być złożone w formie oryginału. Pozostałe
dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (na każdej ze stron opatrzonej zapisem „za zgodność z oryginałem”) przez
Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w ust. 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
§ 10
LIST OF DECLARATIONS OR DOCUMENTS TO BE SUBMITTED BY CONTRACTORS IN
ORDER TO CONFIRM THAT THEY MEET THE CONDITIONS FOR THE PARTICIPATION
IN THE PROCEEDINGS
1. For the purpose of proving that the Contractor meets the conditions referred to in art. 22 par. 1

of Ppl, the Awarding Entity requires that the Contractor append the following documents to its
quotation:
1) a declaration on the meeting of the conditions specified in art. 22 par. 1 (appendix no. 3 to
ToR).
2. Pursuant to art. 26 par. 2b of Ppl, the Contractor may rely on knowledge and experience, technical
potential, personnel capable of performing the contract, financial or economic abilities of other
entities, regardless of the legal nature of its relations with such entities. In such a case, the
Contractor is required to prove to the Awarding Entity that it will have at its disposal these
resources during the contract performance, in particular by presenting for this purpose a written
commitment of those entities to place the necessary resources at the contractor’s disposal for the
purpose of contract performance.
Attention!
In order that the declaration of a third party could be deemed a proof confirming that the resources of
such party are at the Contractor’s disposal, said declaration shall have relevant content, which
reveals that said party has committed itself to make specified resources available to the Contractor for
the period of use thereof during the contract performance, and shall be in writing, and shall be
validity only if filed by an authorised person, persons authorised for representing the third party
within the above scope. Given the foregoing, where the Contractor submits a third party commitment,
the Contractor shall also submit proofs that the person signing said commitment was authorised for
acting on behalf of a third party (documents confirming authorisation for representation).
The submitted document shall reveal:
- the scope of the third party commitment;
- the type and range of resources being made available;
- the method of use of resources of the third party by the Contractor during the Contract
performance;
- the nature of the relationship to bind the Contractor with the third party;
- the period for which the third party makes resources available.
3. For the purpose of proving the lack of grounds for exclusion of the Contractor from the contract
award proceedings in the circumstances referred to in art. 24 par. 1 of Ppl, the Contractor shall
append the following documents to its quotation:
1) a declaration on the lack of grounds for exclusion (appendix no. 4 to ToR);
2) up-to-date and valid exemplified copy from the relevant register or from the central records
and information on economic activity[CEIDG], if separate regulations require an entry in the
register or the records, for the purpose of proving the lack of grounds for exclusion pursuant to
art. 24 par. 1 subpar. 2 of Ppl, issued not earlier than 6 months prior to the elapse of the
period for submitting applications for admission to the contract award proceedings or the
quotation submission period;
3) up-to-date and valid certificates of the relevant head of the revenue office confirming that the
Contractor is not in arrears with payment of taxes, or stating that the Contractor was legally
exempted, its outstanding payments have been deferred or divided into installments or the
execution of a decision of a competent authority has been stopped in its entirety - issued not
earlier than 3 months prior to the elapse of the period of for submitting applications for
admission to the contract award proceedings or the quotation submission period;
4) up-to-date and valid certificates of the relevant Zakład Ubezpieczeń Społecznych [Social
Insurance Agency] or Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [Farmers’ Social
Insurance Fund] branch confirming that the Contractor is not in arrears with payment of
taxes, charges or social insurance or health insurance premiums, or stating that the Contractor
was legally exempted, its outstanding payments have been deferred or divided into installments
or the execution of a decision of a competent authority has been stopped in its entirety - issued
not earlier than 3 months prior to the elapse of the period for submitting applications for
admission to the contract award proceedings or the quotation submission period;
5) up-to-date and valid information from the Krajowy Rejestr Karny [National Criminal Registry]
within the scope specified in Art. 24 par. 1 subpar. 4-8 of Ppl – issued not earlier than 6

4.

5.

6.

7.

months prior to the elapse of the period for submitting applications for admission to the
proceedings or of the quotation submission period;
6) up-to-date and valid information from the Krajowy Rejestr Karny [National Criminal Registry]
within the scope specified in Art. 24 par. 1 subpar. 9 of Ppl – issued not earlier than 6 months
prior to the elapse of the submission time-limit for applications for admission to the
proceedings or for quotations;
7) in the case of procurements other than procurements referred to in art. 131a par. 1 and art.
132 par. 1 of Ppl, up-to-date and valid information from the Krajowy Rejestr Karny [National
Criminal Registry] within the scope specified in Art. 24 par. 1 subpar 10 and 11 of Ppl – issued
not earlier than 6 months prior to the elapse of the submission time-limit for applications for
admission to the proceedings or for quotations.
In the case of a quotation submitted by a Contractor with its registered office or place of residence
outside the Republic of Poland, the documents shall be submitted in accordance with the principles
specified in the Regulation of the Prime Minister of 19 February 2013 on the types of documents
which may be required by an awarding entity from a contractor and on the forms in which the said
documents may be submitted (Dz. U. [Journal of Laws] of 2013, item 231). - hereinafter referred to
as: the Regulation on the types of documents.
If in the case of a Contractor with its registered office in the Republic of Poland the persons
referred to in art. 24 par. 1 subpar. 5-8, 10 and 11 of Ppl have the place of residence outside the
Republic of Poland, the Contractor shall submit with respect to those persons a certificate by a
competent judicial or administrative body of the place of residence as to the lack of criminal record
of the those persons within the scope specified in art. 24 par. 1 subpar. 5-8, 10 and 11 of Ppl,
issued not earlier than 6 months prior to the elapse of the submission time-limit for applications for
admission to the proceedings or of quotations, but in the case where such certificates are not
issued in the place of residence of those persons, the said certificates shall be replaced with a
document including a declaration made before a notary public, a competent judicial or
administrative body, or a professional or economic self-government body of the place of residents
of those persons.
In accordance with the Regulation on the types of documents, if the Contractor has the registered
office or place of residence outside the Republic of Poland, instead of documents referred to in
par. 3:
1) subpar. 2)- 4) and 6) – the Contractor shall submit a document or documents issued in the
country in which the Contractor has the registered office or place of residence, confirming
accordingly that:
a) neither winding up procedure was commenced nor bankruptcy declared with respect to the
Contractor - issued not earlier than 6 months prior to the elapse of the quotation submission
time-limit,
b) the Contractor is not in arrears with payment of taxes, charges or social insurance or health
insurance premiums, or stating that the Contractor was legally exempted, its outstanding
payments have been deferred or divided into installments or the execution of a decision of a
competent authority has been stopped in its entirety - issued not earlier than 3 months prior
to the elapse of the quotation submission time-limit,
c) the Contractor has not been prohibited from competing for a contract - issued not earlier
than 6 months prior to the elapse of the quotation submission time-limit;
2) for subpar. 5) and 7) – the Contractor shall submit a certificate of a competent judicial or
administrative authority, place of residence or place of residence of a person to whom the
documents refer, within the scope specified in art. 24 par. 1 subpar. 4-8, 10 and 11 of Ppl issued not earlier than 6 months prior to the elapse of the quotation submission time-limit.
If in the place of residence of a person or in the country in which the Contractor has the
registered office or place of residence, the documents, referred to in par. 6, are not issued, they
shall be replaced by a document containing a declaration in which also persons authorized for
representing the Contractor are specified, made before a competent judicial or administrative
authority or a competent professional or trade body in the place or residence of a person or the

country in which the Contractor has the registered office or place of residence, respectively, or
before a notary.
8. Contractors may compete for a contract jointly (as defined by art. 23 of Ppl). In such a case the
declarations and documents set out in par. 3 subpar. 2) - 7) shall be submitted by each of the
Contractors acting jointly, the documents specified in par. 3 subpar. 1) and in par. 1 shall be
submitted jointly or separately by each entity acting jointly.
9. In the case of Contractors competing for the contract jointly (as defined by art. 23 of Ppl), their
aggregate technical and personnel potential, knowledge and experience, as well as economic and
financial standing shall be evaluated. However, the lack of grounds for exclusion in terms of the
circumstances indicated in art. 24 par. 1 of Ppl shall be evaluated in relation to each of the
Contractors irrespective of the manner of making the declaration on the lack of grounds for
exclusion.
10. Contractors who compete for contract award jointly shall appoint an attorney in fact who shall
represent them in the contract award proceedings or represent them in the proceedings and
conclude the contract as to the public procurement.
11. The declaration listed in par. 1 subpar. 1) shall be submitted in the form of the original. The
remaining documents shall be submitted in the form of originals or certified true copies (with
“certified true copy / za zgodność z oryginałem” on each page) by the Contractor. In the case of
Contractors competing for the contract jointly and in the case of other entities on the resources of
which the Contractor relies on the principles specified in par. 2, copies of documents related to
the Contractor or those entities, respectively, shall be certified as “true copies of the original” by
the Contractor or those entities, respectively.
§ 11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem iż ofertę wraz
z oświadczeniami i dokumentami o których mowa w § 10, składa się, pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
2. Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym:
a) numer telefonu: +48 (22) 22 99 931,
b) numer faksu: +48 (22) 22 99 933,
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
a) w sprawach merytorycznych – Marcin Nowak;
b) w sprawach proceduralnych – Anna Popławska.
4. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz innych informacji przekazanych faksem przez Zamawiającego najpóźniej w dniu ich
otrzymania. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał
informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych.
Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu.
Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie
złożoną temu Wykonawcy.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 6 dni przed terminem
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku.
§ 11
INFORMATION AS TO THE MANNER OF COMMUNICATION BETWEEN THE AWARDING
PARTY AND CONTRACTORS AND FORWARDING DECLARATIONS OR DOCUMENTS.
INDICATION OF PERSONS AUTHORISED TO COMMUNICATE WITH CONTRACTORS.
1. In the present proceedings the declarations, requests, notices and information shall be forwarded
by the Awarding Party and Contractors in writing or via fax.
2. The Contractor may contact the Awarding Entity via the following channels:
a) telephone number: +48 (22) 22 99 931,
b) fax number: +48 (22) 22 99 933.
3. The following are persons authorised to contact Contractors:
a) in substantive matters – Mr. Marcin Nowak
b) in procedural matters – Mrs. Anna Popławska
4. The Contractor shall confirm the fact of receiving declarations, requests, notices and other
information forwarded via fax by the Awarding Entity on the date of receipt thereof at the latest.
Failure to immediately confirm shall mean that the Contractor has received the information on the
moment of forwarding thereof by the Awarding Entity - confirmation of data transmission. The
Contractor shall be responsible for serviceability of the fax machine.
5. The Contractor shall notify the Awarding Entity of each instance of changing its address. The
correspondence sent to the last provided Contractor’s address shall be deemed as effectively
served to that Contractor.
6. The Contractor may request that the Awarding Entity explain the content of the present terms of
reference. The Awarding Entity shall immediately provide explanation, not later however than 6
days prior to the elapse of the quotation submission period, provided that the request for the
explanation of ToR content has been received by the Awarding Entity not later than by the end of
the day on which the half of the defined quotation submission period elapses. Should a request for
the explanation of ToR content be received upon the elapse of the request submission period, or
should the request concern the provided explanation, the Awarding Entity may either provide
explanation or not process the request. Prolongation of the quotation submission period shall not
affect the running of the request submission period.
§ 12
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 24.07.2015 r. do godz. 1230
w wysokości: 10 000,00 zł.
2. Forma wpłaty wadium:
1) Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu, płatne na konto 81 1240 6247 1111 0000 4978 3883 w banku Bank Pekao S.A.,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych 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
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
2) Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed
upływem terminu określonego w § 12 ust. 1 nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy
przed upływem terminu określonego w § 12 ust. 1 zostanie dostarczone w oryginale do
miejsca wskazanego w § 15 ust. 1. Powyższe wadium musi być dostarczone w oddzielnej
trwale zamkniętej kopercie oznaczonej: Wadium do postępowania nr ZP/1/VI/2015 na:

„Dostawa części z wyposażenia płatowcowego śmigłowców typu EC135P2+ (Distance
Tube Assy i Ball Bering)”.
4) Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer przetargu,
którego dotyczą.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 2 pkt 1) lit. a).
6) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia
niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;
b) określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c) kwotę gwarancji lub poręczenia;
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni
od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art.
46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp.
7) Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp.
§ 12
TENDER GUARANTEE REQUIREMENTS
1. The Contractor shall contribute tender guarantee by 24.07.2015 until 1230 amounting to:
PLN 10 000,00.
2. The form of tender guarantee contribution:
1) Tender guarantee may be contributed in:
a) cash, payable to the bank account 81 1240 6247 1111 0000 4978 3883 of the Bank
Pekao S.A.,
b) bank sureties or cooperative savings and credit union sureties, the latter being always
cash surety,
c) bank guarantees,
d) insurance guarantees,
e) sureties granted by entities referred to in Art. 6b par. 5 subpar. 2 of the Act of 9
November 2000 on establishing the Polish Agency for Enterprise Development
(Dz. U. No. 109, item 1158 as amended).
2) Tender guarantee contributed in cash shall be deemed as effectively contributed when the
Awarding Entity’s account is credited prior to the elapse of the time-limit specified in § 12
par. 1.
3) Tender guarantee contributed not in cash shall be deemed as effectively contributed when it is
delivered in the original to the place indicated in § 15 par. 1 prior to the elapse of the timelimit specified in § 12 par. 1. The above tender guarantee shall be delivered in a separate
sealed envelope designated: Wadium do postępowania nr ZP/1/VI/2015 na: “Delivery of
parts from the airframe equipment of EC135P2+ helicopters (Distance Tube Assy i Ball
Bering)”
4) Any and all documents confirming the payment of the tender guarantee shall bear the
reference number of the relevant tendering procedure.
5) Tender guarantee contributed in cash shall be paid by transfer to the bank account specified
in par. 2 subpar. 1) item a).
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7)
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Should a Contractor contribute the tender guarantee in the form of guarantee or non-cash
surety, the guarantee or surety shall be prepared in accordance with the applicable law and
include the following elements:
a) name of the provider (Contractor), the guarantee or surety beneficiary (Awarding Entity),
the guarantor (bank or insurance entity granting guarantee or entity granting surety) and
the indication of their seat, reference number given to the case by the Awarding Entity, the
designation of the contract;
b) specification of the debt to be secured by the guarantee or surety;
c) the amount of guarantee or surety;
d) the validity term of guarantee or surety;
e) unconditional and irrevocable obligation of the guarantor to pay the guarantee or surety
amount at the first written request of the Awarding Entity, (not later than within 30 days
from the date of submitting the request), should circumstances specified in art. 46 par. 4 a
and art. 46 par. 5 of Ppl occur.
Tender guarantee shall be either returned or retained in accordance with art. 46 of Ppl.
§ 13
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
§ 13
TERM OF QUOTATION VALIDITY
The Contractor shall be bound by the quotation for 60 days.
The running of the term of quotation validity shall begin on the elapse of the quotation
submission period.
The Contractor may on its own or at the Awarding Entity’s request prolong the term of
quotation validity for the period necessary for concluding the contract as to the public
procurement; however the Awarding Entity may only once at least 3 days prior to the elapse of
the term of quotation validity request that the Contractor express consent to the prolongation of
the said term by a specified period, not longer, however, than 60 days.
The term of quotation validity may be prolonged only if the term of tender guarantee validity is
simultaneously prolonged, or should this not be possible, only if a new tender guarantee is
contributed for the prolonged term of quotation validity. If the prolongation of the term of
quotation validity is made upon the selection of the best quotation, the obligation to contribute a
new tender guarantee or to prolong the tender guarantee shall apply only to the contractor
whose quotation has been selected as the best quotation.
§ 14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Oferta winna zawierać:
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1)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
Do Oferty należy załączyć:
1)
Wszystkie oświadczenia i dokumenty, których złożenia żąda Zamawiający w § 10 SIWZ;
2)
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia − pełnomocnictwo (w oryginale), które musi zawierać w
szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy; Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego;
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. W przypadku złożenia kopii
pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 SIWZ przekazywane będą
do Pełnomocnika;
3)
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginał pełnomocnictwa −
w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony
notarialnie − określający jego zakres. Pełnomocnik posługujący się pełnomocnictwem
ma obowiązek złożyć wraz pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie
osób, które udzieliły pełnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy udzielającego
pełnomocnictwa. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których
mowa w § 11 ust. 1 SIWZ przekazywane będą do Pełnomocnika.
4)
Dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę, o ile
umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy lub innych
dokumentów załączonych do Oferty.
Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby
Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w formie pisemnej
na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia
śladów, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zgodnie z art. 9 ust. 3 uPzp w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający wyraża zgodę na złożenie następujących dokumentów
i oświadczeń sporządzonych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język angielski:
Oferty oraz składanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 10, § 11, § 12 ust.
2 pkt 6), § 14 ust. 2.
Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana,
a w Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych
stron składa się oferta wraz z załącznikami. Wykonawca może nie podpisywać czystych stron.
Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w ust. 12.
Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane
przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia.
Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę,
pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom
określonym przez Zamawiającego.
Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacje te winny być

13.

umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji
zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich
dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty).
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym i nienaruszonym
opakowaniu oznaczonym napisem:

Oferta przetargowa:
„Dostawa części z wyposażenia płatowcowego śmigłowców typu EC135P2+ (Distance
Tube Assy i Ball Bering)”
Nr postępowania: ZP/1/VI/2015
Nie otwierać przed terminem: 24.07.2015 r. godz. 1300
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oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się
odcisk pieczęci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposób nie
będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący nazwy
przedmiotowego postępowania może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem
określonym w § 15 ust. 4.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić złożoną przez siebie ofertę.
Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem „Zmiana oferty” według zasad
przewidzianych w ust. 13. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany
zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie
ofertę. Ofertę wycofać może/gą jedynie osoba/y należycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert
nie będą otwierane oferty, których dotyczy wycofanie, takie oferty zostaną odesłane
Wykonawcom na ich wniosek. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić
jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Dokumenty uzupełnianie przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 uPzp, należy złożyć w formie określonej w § 10 ust. 11.
§ 14
SPECIFICATION OF THE MANNER OF QUOTATION PREPARATION
A quotation shall contain the following:
1)
Filled in and signed Quotation form (appendix no. 1 to ToR).
The following shall be appended to the quotation:
1)
All declarations and documents the submission whereof is demanded by the Awarding
Entity in § 10 of ToR;
2)
In the case of a quotation submitted by Contractors competing for contract award jointly
– a power of attorney (original), which shall contain in particular the following
indications: of the reference number of proceedings as to the relevant public
procurement, contractors competing jointly for public contract award; appointed
attorney in fact and the scope of his/her empowerment. In the case where a copy of power
of attorney is submitted, the document shall be notarised. Declarations, requests, notices
and information referred to in § 11 par. 1 of ToR shall be submitted to the Attorney in
Fact;
3)
In the case where a Contractor is represented by an attorney in fact - the original of the
power of attorney specifying its scope. The Attorney in Fact who uses the power of
attorney shall submit along with the power of attorney a document providing the
authorisation of the persons who granted the power of attorney to represent the
Contractor that grants the power of attorney. In the case where a copy of power of
attorney is submitted, it shall be notarised. Declarations, requests, notices and
information referred to in § 11 par. 1 of ToR shall be submitted to the Attorney in Fact.

4)

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

The document confirming the empowerment of the person(s) signing the quotation, unless
this empowerment results from the Contractor’s register documents or other documents
appended to the quotation.
The Contractor shall thoroughly read and understand all ToR provisions. It is recommended
that the Contractor obtain any and all information which may be necessary for preparing the
quotation and concluding the contract.
The content of the quotation shall be consistent with the content of ToR and with the generally
applicable legal regulations.
A Contractor may submit only one quotation, otherwise it shall be rejected..
The contract award procedure shall be conducted in the Polish language, in writing on paper,
with use of such writing medium that could not be removed without leaving traces, legibly.
Documents prepared in a foreign language shall be submitted together with a translation into
Polish. Pursuant to art. 9 par. 3 of Ppl, in the relevant procedure the Awarding Entity permits
submitting the following documents and declarations prepared in a foreign language together
with a translation into English: Quotation and the submitted declarations and documents
referred to in § 10, § 11, § 12 par. 2 subpar. 6), § 14 par. 2.
It is recommended that each page of the quotation be numbered with successive numbers and
initialled, and the Quotation Form shall contain information as to how many successively
numbered pages the quotation with appendices comprises. The Contractor does not have to sign
blank pages.
Sheets of the quotation shall be permanently connected (e.g. bound, stapled), save as the
situation specified in par. 12.
Any and all amendments to the text of quotation (changes, crossing outs, additions) shall be
signed by the Contractor otherwise they shall not be taken into account.
The quotation form and the appendices shall be signed by the Contractor or by the empowered
attorney in fact of the Contractor.
The Awarding Entity shall permit submitting a quotation on forms prepared by the Contractor
under the condition that their content and the description of columns and lines correspond to
the forms specified by the Awarding Entity.
Such information submitted during the proceedings that constitutes business secret as defined
by the regulations on combating unfair competition having the Contractor’s proviso that it may
not be shared with other participants in the proceedings shall be marked with the following
clause: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” [The document constitutes business
secret]. Such information shall be placed in another separate internal envelope, separately from
the remaining information contained in the quotation. Sheets shall be numbered in such a
manner that it is possible to adjust them to the remaining part of the quotation (continuity of
numbering of quotation sheets shall be maintained). A Contractor may not reserve the
information referred to in art. 86 par. 4 of Ppl as secret.
The quotation shall be placed in a sealed, opaque and intact packaging marked with the
following text:

Oferta przetargowa:
„Dostawa części z wyposażenia płatowcowego śmigłowców typu EC135P2+ (Distance
Tube Assy i Ball Bering)”
Nr postępowania: ZP/1/VI/2015
Nie otwierać przed terminem: 24.07.2015 r. godz. 1300
[Quotation:

“Delivery of parts from the airframe equipment of EC135P2+ helicopters (Distance Tube
Assy i Ball Bering)”
Reference: ZP/1/VI/2015
Do not open before: 24.07.2015, 1300]

14.

15.

16.
17.

and the name and detailed address together with telephone numbers of the Contractor
(impression of the stamp is permissible). Any and all elements of the quotation which are not
packed and marked in the foregoing manner shall not be taken into account during comparison
and appraisal of quotations, and the lack of information as to the name of the relevant
procedure may result in opening the quotation prior to the date specified in § 15 par. 4.
The Contractor may prior to the elapse of the quotation submission period amend the submitted
quotation. The amendment notice shall be submitted with an annotation “Zmiana oferty”
[Quotation amendment] by the principles specified in par. 13. Upon affirming the correctness of
the procedure of making amendments, the amendments shall be added to the quotation.
The Contractor may, prior to the elapse of the quotation submission time-limit, withdraw the
submitted quotation. The quotation may be withdrawn only by duly empowered persons. During
the quotation opening, such quotations shall not be opened to which the withdrawal applies,
such quotations shall be returned to Contractors at their request. The Contractor may not
withdraw the quotation and make any amendments to the quotation content upon the elapse of
the quotation submission period.
The Contractor shall bear any and all costs related to the preparation and submission of the
quotation.
Documents supplemented by Contractors on demand of the Awarding Entity referred to in art.
26 par. 3 of Ppl shall be submitted in the form specified in § 10 par 11.

§ 15
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5, sekretariat pokój nr 100 (I piętro)
2.
Termin składania ofert upływa 24.07.2015 r. o godzinie 1230.
3.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Warszawie, ul. Księżycowa 5, pokój 111
4.
Otwarcie ofert odbędzie się, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby
Zamawiającego w dniu 24.07.2015 r. o godz. 1300.
5.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
§ 15
LOCATION AND PERIOD OF SUBMITTING AND DATE OF OPENING OF QUOTATIONS
1.
Quotations shall be submitted in the Awarding Entity’s registered office:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5, secretary office room no. 100 (I floor).
2.
The quotation submission period shall elapse on 24.07.2015 at 1230.
3.
The Awarding Entity shall open the quotations in the registered office of the Awarding Entity:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
in Warsaw, ul. Księżycowa 5 street, room 111.
4.
The quotations shall be opened in the presence of Contractors who arrive in the registered
office of the Awarding party on 24.07.2015 at 1300.
5.
Immediately prior to opening the quotations the Awarding Entity shall provide the amount
intended to be allocated for financing the contract.
6.
During opening the quotations the Awarding Entity shall provide the (business) names and

addresses of Contractors as well as information as to the price and period of performance of the
contract, the guarantee period and the conditions of payments included in the quotations.
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§ 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) lub USD lub EUR z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej). Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto.
Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) musi być
całkowitą ceną za wykonanie zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o Formularz
cenowy znajdujący się w treści Formularza ofertowego. Wszystkie pozycje w Formularzu
cenowym muszą być wypełnione. Cena oferty jest sumą wartości z Formularza cenowego
(SUMA 1+ SUMA 2).
Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) musi być
całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia.
Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
W przypadku ofert złożonych w walutach obcych (USD lub EUR) do porównania złożonych
ofert Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na
dzień otwarcia ofert, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002
z dnia 23 września 2002 roku Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu
wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18).
§ 16
SPECIFICATION OF THE MANNER OF CALCULATING PRICES
The quotation price shall be specified in Polish Zloty (PLN) or USD or EUR with the accuracy
of two decimal places. Whenever price is referred to, it shall be understood as price as defined
in Article 3 par. 1 subpar. 1 and par. 2 of the Act of 9 May 2014 on Informing about Prices of
Goods and Services (for the Contractors with their registered office or place of residence in the
Republic of Poland). In the case of Contractors which do not have the registered office or place
of residence in the Republic of Poland, the price shall be the net price.
The price provided by the Contractor in the Quotation Form (Appendix no. 1 to ToR) shall be
the total price for performing the procurement contract. The quotation price shall be calculated
based on the Price Form included in the Quotation Form. All Price Form items shall be filled
in. The quotation price shall be the sum of the values from the Price Form (TOTAL 1 + TOTAL
2).
The total price provided by a Contractor in the Quotation form (appendix no. 1 to ToR) shall be
the maximum total gross price for the performance of the contract.
The price shall contain possible discounts offered by the Contractor.
The price provided by a Contractor shall not be subject to any negotiations.
The price provided by a Contractor shall include any and all costs related to the performance of
the contract and shall be valid throughout the entire term of quotation validity.
In the case of quotations submitted in foreign currencies (USD or EUR), the Awarding Entity
shall use the average exchange rate of the National Bank of Poland (NBP) applicable on the
day of quotation opening, announced in the manner specified in § 8 of the resolution of the
Management Board of NBP no. 51/2002 of 23 September 2002 on the manner of calculating
and announcing current exchange rates (Dz. Urz. [Official Journal] of NBP. of 29 September

2002, as amended) for the purposes of comparing the submitted quotations.
§ 17
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN lub EUR
lub USD.
§ 17
INFORMATION ON FOREIGN CURRENCIES IN WHICH SETTLEMENTS BETWEEN THE
AWARDING ENTITY AND THE CONTRACTOR MAY BE MADE
The settlements between the Awarding Entity and the Contractor shall be made in PLN or EUR or
USD.

1.

§ 18
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są:
Lp.
Kryterium
Ranga
Cena brutto oferty
1.
95 %
Gwarancja
2.
5%
Razem
100 %

2.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) W kryterium Cena brutto oferty, maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najniższą Cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

C =

C min
× R
Cob

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R – ranga
2)

W kryterium Gwarancja, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktów,
przyznanych na podstawie zaoferowanej w ofercie gwarancji.
Wykonawca który udzieli Zamawiającemu gwarancji:
a. 1000 godz. lotu lub 12 miesięcy licząc od daty zabudowy części w śmigłowcu,
w zależności od tego co nastąpi wcześniej − otrzyma 0 pkt,
b. 1500 godz. lotu lub 18 miesięcy licząc od daty zabudowy części w śmigłowcu,
w zależności od tego co nastąpi wcześniej − otrzyma 2,5 pkt,
c. 2000 godz. lotu lub 24 miesiące licząc od daty zabudowy części w śmigłowcu,
w zależności od tego co nastąpi wcześniej − otrzyma 5 pkt.
Zaoferowany w ofercie okres gwarancji liczony od daty odbioru części przez
Zamawiającego nie podlega ocenie w kryterium Gwarancja.

3.

W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w
kryteriów wynosi 100 pkt.
5. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystniejsza.
§ 18
SPECIFICATION OF CRITERIA GOVERNING THE AWARDING ENTITY’S SELECTING
THE QUOTATION, WITH PROVISION OF WEIGHT OF THE SAID CRITERIA AND THE
MANNER OF APPRAISAL OF QUOTATIONS
1.
The following are the criteria for the appraisal of quotations with indication of the percentage
of importance of the given criterion:
No.
Criterion
Weight
Quotation gross price:
1.
95%
Warranty
2.
5%
Total
100 %
2.
The quotations shall be appraised by means of a point system in accordance with the following
criteria:
1)

In the criterion Quotation gross price, the maximum amount of points shall be awarded to
the Contractor that offers the lowest total quotation gross price, whereas the remaining
Contractors shall receive an accordingly lower number of points, in accordance with the
following formula:

C =

C min
× R
Cob

where: C – number of points awarded to the Contractor in the criterion “Quotation gross
price”
Cmin – the lowest offered price
Cob – quotation gross price offered in the appraised quotation
R – weight
2)

In the Warranty criterion, the Contractor may receive up to 5 points, awarded based on
the warranty offered in the quotation.
The Contractor which furnishes the Awarding Entity a warranty of:
a.

1,000 hours of flight or 12 months, counted from the date of incorporation of the parts
in the helicopter, whichever occurs earlier – shall be awarded 0 points,

b.

1,500 hours of flight or 18 months, counted from the date of incorporation of the parts
in the helicopter, whichever occurs earlier – shall be awarded 2.5 points,

c.

2,000 hours of flight or 24 months, counted from the date of incorporation of the parts
in the helicopter, whichever occurs earlier – shall be awarded 5 points.

The warranty term offered in the quotation counted from the date of collecting the parts by
the Awarding Entity shall not be appraised in the criterion Warranty.
3. While making the calculations the Awarding Entity shall round up each result to two decimal
places.
4. The maximum number of points which the Contractor can receive as a result of appraisal
according to the aforementioned criteria is 100 points.

5. The quotation which receives the highest number of points shall be presented as the best
quotation.
§ 19
INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
§ 19
INFORMATION ON ELECTRONIC AUCTION
The Awarding Entity does not provide for the selection of the best quotation with use of an electronic
auction in these proceedings.
§ 20
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności:
1) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie wynika z dokumentów załączonych do oferty;
2) Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni
zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), przez Wykonawcę, którego oferta
została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed podpisaniem umowy,
Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny
(chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
uPzp).
§ 20
INFORMATION AS TO FORMALITIES TO BE FULFILLED UPON SELECTING THE
QUOTATION IN ORDER TO CONCLUDE THE CONTRACT AS TO THE PUBLIC
PROCUREMENT
1.
Upon the selection of the best quotation and prior to the conclusion of the contract the
Awarding Entity shall request that the Contractor whose quotation has been selected fulfil the
following formalities:
1)
Persons representing the Contractor while signing the contract shall have documents
confirming their empowerment for signing the contract unless the empowerment results
from the documents appended to the quotation;
2)
If a quotation of Contractors acting jointly is selected, they shall prior to the conclusion
of the contract as to the contract award be obliged to present an agreement governing the
cooperation of those Contractors.
2.
Failure to submit the documents referred to in par. 1 subpar. 1) - 2) by the Contractor whose
quotation was selected within the period set by the Awarding Entity prior to signing the
Contract shall be deemed by the Awarding Entity as evading the conclusion of the Contract
related to the public procurement. In such a case, pursuant to art. 94 par. 3 of Ppl, the
Awarding Entity may select the best quotation from among the remaining quotations without a
new appraisal and evaluation thereof (unless there are grounds for cancelling the proceedings
referred to in art. 93 par. 1 of Ppl).

§ 21
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 21
REQUIREMENTS AS TO PERFORMANCE BOND
The Awarding does not require the contribution of performance bond.
§ 22
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
2.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, na warunkach i w zakresie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne
postanowienia umowy.
§ 22
PROVISIONS ESSENTIAL FOR THE PARTIES WHICH SHALL BE INTRODUCED TO THE
CONTENT OF THE CONCLUDED CONTRACT ON PUBLIC PROCUREMENT
1. Contract essential provisions - appendix no. 2 to ToR.
2. Pursuant to art. 144 par. 1 of Ppl, the Awarding Party shall provide for the possibility of making
essential changes to the provisions of the concluded contract in relation to the content of the
quotation based on which the Contractor has been selected, under conditions and within the scope
specified in appendix no. 2 to ToR - Contract essential provisions.
§ 23
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach
określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g uPzp.
§ 23
INFORMATION ON THE REMEDIES VESTED IN THE CONTRACTOR IN THE COURSE OF
PROCEEDINGS FOR THE CONTRACT AWARD
The Contractor, as well as another entity, who has or had interest in winning the contract and
sustained or may sustain detriment as a result of the Awarding Entity’s violating the provisions of Ppl,
shall be vested with remedies specified in Section VI of Ppl, on principles and within periods specified
for the contract value equal to or exceeding the amounts specified in the regulations issued pursuant
to art. 11 par. 8 of Ppl.
The legal remedies shall be the following:
1) appeal,
2) complaint to the court.
The issues related to the appeal shall be governed by art. 180-198 of Ppl.
The parties and the participants in the appeal proceedings shall be vested in the right to file a
complaint to the court against a decision of the National Appeal Chamber. The issues related to the
complaint to the court are governed by art. 198a-198g of Ppl.
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§ 24
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2;
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 uPzp – załącznik
nr 3;
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
§ 24
THE FOLLOWING ARE APPENDICES TO THE TERMS OF REFERENCE:
Quotation form - appendix no. 1;
Contract essential provisions - appendix no. 2;
Declaration on the fulfilment of the conditions for participation in the proceedings pursuant to
art. 22 par. 1 of Ppl – appendix no. 3;
Declaration on the fulfilment of the conditions – appendix no. 4

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
APPENDIX NO. 1 TO ToR
QUOTATION FORM
.................................., dnia / on ...............................
I.

INFORMACJE O WYKONAWCY
INFORMATION ON CONTRACTOR

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: This quotation is submitted by:
…………………………………………………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy / name of Contractor
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, numer faksu, e-mail
address of Contractor (registered office), telephone number, fax number, e-mail

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)**: / in the case of a joint quotation
(Consortium)**:
Pełnomocnik Konsorcjum: / Consortium’s Attorney in Fact:
………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa Wykonawcy / name of Contractor
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, numer faksu, e-mail
address of Contractor (registered office), telephone number, fax number, e-mail

Uczestnik Konsorcjum / Consortium’s Participant
………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa Wykonawcy / name of Contractor
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, numer faksu, e-mail
address of Contractor (registered office), telephone number, fax number, e-mail
(należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika)
(please enter names and addresses of all Contractors, also provide the Attorney in Fact)

2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
All correspondence related to the present proceedings shall be directed to the following address:
…………………………………………………………………………………………………………………
nazwa / name

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
adres, numer telefonu, numer faksu, e-mail / address, telephone number, fax number, e-mail

II.

PRZEDMIOT OFERTY
SUBJECT OF THE QUOTATION

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawa części z wyposażenia
płatowcowego śmigłowców typu EC135P2+ (Distance Tube Assy i Ball Bering)”
(nr postępowania ZP/1/VI/2015) my niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu
o zamówienie publiczne i:
With reference to the procurement notice regarding “Delivery of parts from the airframe
equipment of EC135P2+ helicopters (Distance Tube Assy i Ball Bering)” (proceedings ref.
no. ZP1/VI/2015), we the undersigned submit a quotation in the public contract award
proceedings and:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) za:
We hereby offer the performance of the object of the contract within the scope covered by the
Terms of Reference (ToR) for:
cenę całkowitą ………………………………….....………. PLN / EUR / USD***
(SUMA 1 + SUMA 2)
the total price ……………………………………….…………… PLN/EURO/USD***
(TOTAL 1 + TOTAL 2)
zgodnie z poniższym Formularzem cenowym.
in accordance with Price Form:

L.p

Numer części

Opis

Item

Part number

Description

Status

Ilość
(szt.)
Quantity
(pieces)

Wartość
ogólna
Dopłata
Ilość
brutto
Wartość jednostkowa (szt.)
dopłaty
do
Cena
ogólna
brutto do
w trybie
trybu
jednostkowa
brutto*
trybu
AOG*
AOG
AOG*
brutto*
Gross unit
price*

F.

General
gross
value*

G. = E x
F

Extra gross
unit charge
for AOG
procedure*

A.

B.

C.

D.

E.

1.

4649205015

DISTANCE TUBE
ASSY

nowy
(new)

12

1

2.

4649305048

BALL BEARING

nowy
(new)

2

1
SUMA 1

H.

Quantity
General
(pieces) gross value
in AOG
of extra
procedure charge for
AOG
procedure*

I.

J.= H x I

Wg
Waluta
stawki Currency
VAT
PLN/
w %** EURO/
The rate
USD
of %
***
VAT**

K.

L.

PLN/
EUR/
USD

SUMA 2

* Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto,

(nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce).
* Price in the case of the Contractors which do not have the registered office or place of residence in the Republic of Poland (exclusive of the
goods and services tax applicable in Poland) shall be net price.
** dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
** for the Contractors which have their registered office or place of residence in the Republic of Poland.
*** niepotrzebne skreślić
*** delete as appropriate

2.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
określonym w SIWZ.
We hereby declare that we undertake to perform the object of the Contract within the period
specified in the ToR.

3.

Oświadczamy, iż:*
1) niżej wymienione podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 uPzp: ..........................................................................................................................;
2) Oświadczamy, iż nie należymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 uPzp.
* niepotrzebne skreślić

We declare that:*
1) the following entities belong to the same capital group as referred to in art. 24 par. 2 subpar.
5 of Ppl:……………………………………………………………………….……………………………
2) we do not belong to any capital group referred to in art. 24 par. 2 subpar. 5 of Ppl.
* delete as inappropriate
4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz
z załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
We hereby declare that we have read and understood the Terms of Reference (together with the
appendices which constitute an integral part thereof) as well as the explanations and amendments
of ToR submitted by the Awarding Entity and deem ourselves as bound by the provisions and
rules of conduct specified therein.

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią
załącznik nr 2 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
We hereby declare that we have read and understood the Contract essential provisions, which
constitute the appendix no. 2 to the Terms of Reference, and undertake, should our quotation be
selected, to conclude the contract on the conditions specified in the said appendix, at the location
and date set by the Awarding Entity.

6.

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostarczone części nowe będące przedmiotem
zamówienia na okres:*
a) 1000 godz. lotu lub 12 miesięcy licząc od daty zabudowy części w śmigłowcu lub …..... **
(nie mniej niż 24) miesięcy, licząc od daty odbioru części przez Zamawiającego
– w zależności od tego co nastąpi wcześniej lub

b) 1500 godz. lotu lub 18 miesięcy licząc od daty zabudowy części w śmigłowcu lub …...... **
(nie mniej niż 24) miesięcy, licząc od daty odbioru części przez Zamawiającego
– w zależności od tego co nastąpi wcześniej lub
c) 2000 godz. lotu lub 24 miesiące licząc od daty zabudowy części w śmigłowcu lub …...... **
(nie mniej niż 24) miesięcy, licząc od daty odbioru części przez Zamawiającego
– w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
* niepotrzebne skreślić
** brak uzupełnienia przez Wykonawcę tej rubryki oznacza, że przedmiot zamówienia objęty jest
minimalnym 24 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty odbioru części przez
Zamawiającego.
Zaoferowany okres gwarancji liczony od daty odbioru części przez Zamawiającego nie
podlega ocenie w kryterium Gwarancja.
We represent that we furnish warranty for the supplied new Parts being the object of the
procurement for the period of:*
a) 1,000 hours of flight or 12 months, counted from the date of incorporation of the parts in the
helicopter, or …..... ** (at least 24) months counted from the day of collecting the Parts by the
Awarding Entity – whichever occurs earlier, or
b) 1,500 hours of flight or 18 months, counted from the date of incorporation of the parts in the
helicopter, or …..... ** (at least 24) months counted from the day of collecting the Parts by the
Awarding Entity – whichever occurs earlier, or
c) 2,000 hours of flight or 24 months, counted from the date of incorporation of the parts in the
helicopter, or …..... ** (at least 24) months counted from the day of collecting the Parts by the
Awarding Entity – whichever occurs earlier.
* delete as appropriate
** if the Contractor fails to fill this field in, it means that the object of the procurement is covered
by at last 24 months’ warranty term counted from the day of collecting the Parts by the
Awarding Entity.
The offered warranty term counted from the day of collecting the Parts by the Awarding Entity
shall not be appraised in the Warranty criterion.
7.

Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego
zamówienia. / Oświadczamy, że zgodnie z art. 36b uPzp powierzymy do wykonania
podwykonawcom

następujące

części

zamówienia*

.............................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić − Brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie obu wariantów
odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie zamierza powierzać
do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia.
We represent that we do not intend to subcontract the performance of any part of this
procurement. / We represent that pursuant to Article 36b Public Procurement Law we will

subcontract

the

following

parts

of

the

procurement

*

.............................................................................................................................................................
* delete as appropriate – If the Contractor fails to delete or deletes both variants of the answer,
the Awarding Entity shall deem it as a representation that the Contractor does not intend to
subcontract the performance of any part of this procurement.
8.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
We regard ourselves as bound by the present quotation for the period specified in the Terms of
Reference, that is for 60 days from the elapse of the quotation submission period.

9.

Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:
I hereby confirm that the following documents are appended to the quotation:
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)/ (numbered list of appendices with titles)

1) …………………………………………………….………….…. Zał. Nr / App. No.............
2) .................................................................................................. Zał. Nr / App. No.............
3) .................................................................................................. Zał. Nr / App. No.............
4) .................................................................................................. Zał. Nr / App. No.............
5) .................................................................................................. Zał. Nr / App. No.............
6) .................................................................................................. Zał. Nr / App. No.............
7) .................................................................................................. Zał. Nr / App. No.............
8) .................................................................................................. Zał. Nr / App. No.............
9) .................................................................................................. Zał. Nr / App. No.............
10) .................................................................................................. Zał. Nr / App. No.............
… .................................................................................................. Zał. Nr / App. No.............
10. Wadium zostało wniesione:
1) w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego*;
2) w siedzibie Zamawiającego w formie ………………………………….......................………*
* niepotrzebne skreślić
The tender guarantee was contributed:
1) in cash to the Awarding Entity’s bank account*;
2) in the Awarding Entity’s registered office in the form of ………………………….………………*
* delete as appropriate
11. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 uPzp, na
następujący rachunek bankowy ………………..………….………………………..……………**
** jeżeli dotyczy

Please refund the tender guarantee (contributed in cash) on the principles specified in art. 46 of
Ppl to the following bank account …………………………………………….…………………………**
** if applicable
12. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp:*
We hereby declare that pursuant to art. 8 par. 3 of Ppl:*
− żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
no piece of information contained in the quotation and the documents appended thereto
constitutes business secret within the meaning of the regulations on combating unfair
competition,
− wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach,
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania / pieces of information contained in the quotation which are
indicated below constitute business secret within the meaning of the regulations on combating
unfair competition and therefore may not be shared, in particular with the other participants in
the proceedings
Lp. /
No.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji /
Designation of type (name) of information

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) /
Pages in quotation (in digits)
od / from
do / to

* niepotrzebne skreślić / * delete as appropriate
13. Oferta została złożona na …….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od
nr ………………… do ……………………..
The quotation is submitted on…….. written pages, consecutively numbered from no.
………………… to no. ……………………..

……….............................................................
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)
/Signature(s) of the Contractor(s) or
the empowered representative(s) of
the Contractor(s)

ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ
APPENDIX NO. 2 TO TOR
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
UMOWY NR ……………….…..…… (dalej zwanej „umową”)
ESSENTIAL PROVISIONS TO BE INTRODUCED TO THE CONTRACT NO.
……………….…..…… (hereinafter referred to as the “Contract”)
zawarta w dniu …..…………..… pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5, kod pocztowy 01-934 Warszawa; wpisanym
do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000144355,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 016321074, NIP 522-25-48-391,
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez: Dyrektora Roberta Gałązkowskiego
a
…………………………………………………………………………………………………...
zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………..
zwanymi w dalszej części Umowy również Stronami,
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
przetargu nieograniczonego nr ZP/1/VI/2015 pn. „Dostawa części z wyposażenia
płatowcowego śmigłowców typu EC135P2+ (Distance Tube Assy i Ball Bering)”, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Strony zawierają
Umowę następującej treści:
As a result of the completed procedure for awarding a public contract in the open tendering
procedure ref. no. ZP/1/VI/2015 titled “Delivery of parts from the airframe equipment of
EC135P2+ helicopters (Distance Tube Assy i Ball Bering)”, pursuant to Article 39 of the Act
of 29 January 2004 - Public Procurement Law, the Parties hereby enter into a contract with
the following content:
§1
Przedmiotem Umowy są dostawy niżej wymienionych fabrycznie nowych części
z wyposażenia płatowcowego śmigłowców typu EC135P2+:
c) Distance Tube Assy PN: 4649205015 –ilość 12 sztuk;
d) Ball Bearing PN: 4649305048 –ilość 2 sztuki
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, zwane w dalszej części
Umowy również częściami:
The object of the Contract shall be the delivery of brand new parts from the airframe

equipment of EC135P2+ helicopters:
e) Distance Tube Assy PN: 4649205015 – quantity of 12 pieces;
f) Ball Bearing PN: 4649305048 – quantity of 2 pieces
in accordance with the Contractor’s Quotation constituting Appendix no. 1 to the Contract,
hereinafter referred to also as Parts:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

1.

§2
Wartość Umowy Strony ustalają do kwoty …………….., na podstawie Oferty
Wykonawcy z dnia ........................ stanowiącej Załacznik nr 1 do Umowy.
Ceny jednostkowe części zawiera Oferta Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji Umowy w niepełnym zakresie. Z tytułu
powyższego ograniczenia zakresu Umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
Zapłata za dostawę części nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zapłata za fakturę VAT, o której mowa w ust. 4 nastąpi na następujący rachunek
bankowy Wykonawcy: ……………………………………...
Każda ze Stron pokrywa koszty bankowe w swoim banku.
Za termin dokonania płatności Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu ustawowe odsetki.
The Parties agree that the Contract value shall be …………………., on the basis of the
Contractor’s Quotation of ......................, being Appendix no. 1 hereto.
The Parts unit prices are contained in the Contractor’s Quotation.
The Awarding Entity reserves the right to perform the Contract to an incomplete extent.
The Contractor shall not be entitled to any claims for damages against the Awarding
Entity in respect of the said limitation of the scope of the Contract.
The payment for the delivery of the Parts shall take place within 30 days from the day on
which the Awarding Entity receives a correctly issued VAT invoice.
The payment for the VAT invoice referred to in par. 4 shall be made to the Contractor’s
bank account: ………………………………………………….
Each of the Parties shall bear banking costs at its own bank.
The Parties shall deem the day of debiting of the Awarding Entity’s bank account as the
date of payment.
If the payment deadline is not complied with, the Contractor shall have the right to charge
the Awarding Entity with statutory interest.
§3
Dostawy częściowe będę realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb
Zamawiającego, w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, w zależności od tego które
z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.
4.

Wartość Umowy wskazana w § 2 ust. 1 nie zawiera kosztów dostawy części
od Wykonawcy do Zamawiającego (Incoterms 2010, EXW - Ex Works). Dostawa części
będzie realizowana na koszt i ryzyko Zamawiającego, w sposób wskazany w ust. 3 i 4.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania części do odbioru oraz zorganizowania
ich wysyłki wyłącznie z terenu Unii Europejskiej.
Transport dostarczanych części będzie wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego
przez przewoźnika wskazanego przez Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji o której
mowa w ust. 5.
Adres dostawy części: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Magazyn Techniczny
i Narzędziownia w Organizacji Obsługowej PART 145, ul. Księżycowa 5, 01-934
Warszawa.
W sytuacjach awaryjnych (np. wystąpienie siły wyższej, o której mowa w § 8),
Wykonawca za porozumieniem Stron, może zorganizować transport do Zamawiającego
we własnym zakresie na swój koszt i ryzyko. Transport ten płatny będzie na podstawie
odrębnego zlecenia, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego regulacjami.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu oddzielnej faktury VAT.
Zmiana sposobu zorganizowania transportu nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu
§ 10 ust. 2 Umowy, i wymaga jedynie pisemnego porozumienia (oświadczenia) Stron.
Osobą upoważnioną do złożenia takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego jest
Kierownik Działu Logistyki Technicznej lub osoba go zastępująca.
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:
− po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Logistyki Technicznej lub osoba
go zastępująca.
Wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja dotycząca realizacji Umowy będzie
przesyłana do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: dlt@lpr.com.pl lub faksem na
numer (+4822) 22-99-993
− po stronie Wykonawcy: Pani/Pan …………………................
Wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja dotycząca realizacji Umowy będzie
przesyłana do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres: …………….@......................
lub faksem na numer ………………………………..
Strony oświadczają, iż osoby o których mowa w ust. 6, są umocowane przez Stronę
do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie są natomiast
umocowane do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie tych osób nie stanowi zmiany
Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Osobą
upoważnioną do złożenia takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego jest Kierownik
Działu Logistyki Technicznej lub osoba go zastępująca.
Partial deliveries shall be provided in line with the ongoing needs of the Awarding Entity
for 24 months from concluding this Contract or until the maximum remuneration specified
in § 2 par. 1 is exhausted, whichever occurs earlier.
The value of the Contract specified in § 2 par. 1 does not include the costs of delivery of
the Parts from the Contractor to the Awarding Entity (Incoterms 2010, EXW - Ex Works).
The Parts delivery shall be carried out at the Awarding Entity’s expense and risk, in the
manner indicated in par. 3 and 4.
The Contractor undertakes to present the Parts for collection and to arrange their
shipment only from the area of the European Union.
The delivered Part shall be transported at the Awarding Entity’s expense and risk by the
carrier indicated by the Awarding Entity, save as the situation described in par. 5.

The Parts delivery address: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Magazyn Techniczny
i Narzędziownia w Organizacji Obsługowej PART 145, ul. Księżycowa 5, 01-934
Warszawa.
5. In the case of emergencies (e.g. force majeure, referred to in § 8), the Contractor may
organise transportation to the Awarding Entity on its own and at its own expense and risk
as agreed by the Parties. The transportation shall be payable under a separate order, in
compliance with the applicable Awarding Entity’s regulations. The Contractor shall issue
a separate VAT invoice to the Awarding Entity. Any change of the transportation
organisation method shall not constitute an amendment to the Contract, as defined in § 10
par. 2 hereof, and shall require merely a written agreement (representation) between the
Parties. The person authorised for submitting such a representation on behalf of the
Awarding Entity shall be the Technical Logistics Department Manager or his or her
substitute.
6. Persons responsible for proper performance of the Contract shall be:
- on behalf of the Awarding Entity:the Technical Logistics Department Manager or his or
her substitute.
Any and all notices and other communications regarding performance of the Contract
shall be sent to the Awarding Entity by email to the address: dlt@lpr.com.pl or by fax to
the number (+4822) 22-99-993
- on behalf of the Contractor: Ms/Mr …………………………….
Any and all notices and other communications regarding performance of the Contract
shall be sent to the Contractor by email to the address: …………….@...................... or by
fax to the number………………………….
7. The Parties represent that the persons referred to in par. 6 are authorised by the Party for
performing activities related to performance of the object hereof, but are not authorised
for amending the Contract. Any change or addition of these persons shall not constitute an
amendment to the Contract and shall require merely a written representation submitted to
the other Party. The person authorised for submitting such a representation on behalf of
the Awarding Entity shall be the Technical Logistics Department Manager or his or her
substitute.
§4
1. Dostawy części będą realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego,
na podstawie pisemnych zamówień przesyłanych do Wykonawcy drogą elektroniczną
............................................ lub faksem .................................................., w terminie nie
dłuższym niż 30 dni licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu:
− numer zamówienia;
− numer części;
− ilości części;
− sposób odbioru części od Wykonawcy oraz wszystkie niezbędne dane przewoźnika
wskazanego do realizacji transportu.
3. Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach możliwość dostarczenia przez
Wykonawcę części posiadających alternatywny numer części, inny niż określony
w Ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić brak możliwości
dostarczenia części o numerach wskazanych w Ofercie. Dostawa części posiadających

4.

5.

6.

7.

8.

9.

alternatywny numer części wymaga pisemnego porozumienie Stron. Za części
z alternatywnym numerem części Zamawiający uważa części, o takich samych
właściwościach i przeznaczeniu. Cena zaoferowana za części z alternatywnym numerem
części, nie może być wyższa od ceny za części pierwotnie opisane i wycenione w Ofercie
Wykonawcy. Ewentualna zmiana ceny na niższą nie wymaga aneksu do Umowy.
Dostawa części z alternatywnym numerem części nie stanowi zmiany Umowy,
w rozumieniu § 10 ust. 2 Umowy, i wymaga jedynie pisemnego porozumienia
(oświadczenia) Stron. Osobą upoważnioną do złożenia takiego oświadczenia ze strony
Zamawiającego jest Kierownik Działu Logistyki Technicznej lub osoba go zastępująca.
Wykonawca każdorazowo po otrzymaniu zamówienia, w ciągu 2 dni, potwierdzi jego
przyjęcie do realizacji drogą elektroniczną adres mailowy dlt@lpr.com.pl lub faksem lub
faxem na nr (+48 022) 22-99-993. W potwierdzeniu Wykonawca poda adres odbioru
części oraz przewidywany termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji jednostkowego zamówienia, który został pisemnie potwierdzony przez
Wykonawcę, może ulec wydłużeniu w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego
istotnych zmian w treści tego zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia, w
sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 10
ust. 2 Umowy, i wymaga jedynie pisemnego porozumienia (oświadczenia) Stron. Osobą
upoważnioną do złożenia takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego jest Kierownik
Działu Logistyki Technicznej lub osoba go zastępująca.
W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8 lub wystąpienia innych
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o których Zamawiający zostanie
poinformowany przez Wykonawcę w formie pisemnej, Strony ustalą w formie pisemnego
porozumienia, indywidualny termin realizacji zamówienia – inny niż określony w ust. 1,
a także dołożą starań, w celu maksymalnego przyspieszenia terminu realizacji
zamówienia. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy nie uważa się sytuacji nie
zachowania terminów dostawy części przez dostawców Wykonawcy. Zmiana terminu
realizacji zamówienia, w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, nie stanowi zmiany
Umowy w rozumieniu § 10 ust. 2 Umowy, i wymaga jedynie pisemnego porozumienia
(oświadczenia) Stron. Osobą upoważnioną do złożenia takiego oświadczenia ze strony
Zamawiającego jest Kierownik Działu Logistyki Technicznej lub osoba go zastępująca.
Za datę realizacji zamówienia będzie uznana data pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do przekazania zamówionych części
Zamawiającemu lub przewoźnikowi Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie
uruchomi transport części potwierdzonych do wysłania, pod warunkiem wcześniejszego
określenia przez Zamawiającego sposobu transportu oraz wszystkich niezbędnych
danych przewoźnika wskazanego do realizacji transportu.
Przekazanie części nastąpi na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu
przekazania, który będzie zawierał:
a) nazwę części wraz z podanymi ilościami oraz numerami identyfikacyjnymi (p/n – part
number, s/n –serial number);
b) numery identyfikacyjne dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1;
c) datę dostawy;
d) miejsce na uwagi.
W przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę w protokole przekazania, informacji
o których mowa w ust. 8 lub w przypadku nie przekazania dokumentów, o których mowa
w § 6 ust. 1, Zamawiający ustali z Wykonawcą warunki odbioru części, z zastrzeżeniem,

że termin usunięcia niezgodności nie może być dłuższy niż 7 dni, licząc od daty
zgłoszenia niezgodności.
10. Wykonawca w każdym przypadku nieodpłatnie zapewni takie opakowanie części, jakie
jest wymagane, aby zabezpieczyć części przed uszkodzeniami w trakcie transportu
do Zamawiającego.
11. W przypadku stwierdzenia niewykonania Umowy w zakresie braków ilościowych
dostarczonych części, Wykonawca uzupełni braki ilościowe, z zachowaniem terminu
dostawy, określonego w zamówieniu o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz zorganizuje
transport na swój koszt i ryzyko.
12. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie Zamawiającego
o następujących sytuacjach niezależnych od Zamawiającego:
a) niemożliwości realizacji zobowiązań umownych w całości lub w części;
b) niemożliwości zachowania terminów wynikających z Umowy.
1 The deliveries of Parts shall be carried out in line with the ongoing needs of the
Awarding Entity based on written orders sent to the Contractor by email
............................................or fax ............................................ within 30 days counted
from the date of receiving the order by the Contractor.
2. The Awarding Entity shall from time to time specify the following in the order:
− order number;
− Part number;
− Part quantity;
− manner of collecting the Parts from the Contractor and all required data
regarding the carrier indicated for the transportation.
3. The Awarding Entity permits that in exceptional situations the Contractor may deliver
Parts with an alternative number, other than that specified in the Contractor’s Quotation.
The Contractor shall substantiate the impossibility to deliver Parts with the numbers
indicated in the Quotation. The delivery of the Parts with an alternative number shall
require a written agreement of the Parties. The Awarding Entity understands Parts with
an alternative number as ones with the same properties and intended use. The price
offered for the Parts with an alternative number may not be higher than the price of the
Parts originally specified and priced in the Contractor’s Quotation. Any change of the
price to a lower one shall not require an annex hereto. The delivery of Parts with an
alternative number shall not constitute an amendment to the Contract, as defined in § 10
par. 2 hereof, and shall require merely a written agreement (representation) between the
Parties. The person authorised for submitting such a representation on behalf of the
Awarding Entity shall be the Technical Logistics Department Manager or his or her
substitute.
4. The Contractor shall always upon receiving the order confirm its receipt for processing
within 2 days by email to the address dlt@lpr.com.pl or fax to the number (+48 022) 2299-993. In the confirmation, the Contractor shall provide the address for collecting the
Parts and the expected order lead time.
5. The single order lead time confirmed in writing by the Contractor may be extended where
the Awarding Entity introduces significant changes to the order content. Any change of
the order lead time in the situation described in the previous sentence shall not constitute
an amendment to the Contract as defined in § 10 par. 2 hereof and shall require merely a
written agreement (representation) between the Parties. The person authorised for
submitting such a representation on behalf of the Awarding Entity shall be the Technical
Logistics Department Manager or his or her substitute.
6. In the case of force majeure referred to in § 8 or other circumstances independent of the

Contractor, of which the Awarding Entity is notified by the Contractor in writing, the
Parties shall agree an individual order lead time, other than that specified in par. 1, in the
form of a written agreement, and shall make all efforts to accelerate the order lead time
as much as possible. A failure to meet the Part delivery time-limits by the suppliers of the
Contractor shall not be deemed as circumstances independent of the Contractor. Any
change of the order lead time in the situation described in the previous sentence shall not
constitute an amendment to the Contract as defined in § 10 par. 2 hereof, and shall
require merely a written agreement (representation) between the Parties. The person
authorised for submitting such a representation on behalf of the Awarding Entity shall be
the Technical Logistics Department Manager or his or her substitute.
7. The date of completing the order shall be the date of giving a written notice to the
Awarding Entity of Contractor’s readiness for handing over the ordered Parts to the
Awarding Entity or the Awarding Entity’s carrier. The Contractor shall immediately
launch the transport of Parts confirmed for shipment, provided that the Awarding Entity
determines beforehand all necessary data of the carrier indicated for the transport.
8. The Parts shall be handed over based on a delivery report signed by both Parties and
containing the following:
a) name of the Part with quantities and identification numbers (p/n – part number, s/n –
serial number);
b) identification numbers of the documents referred to in § 6 par. 1;
c) delivery date;
d) place for comments.
9. Where the Contractor fails to contain the information referred to in par. 8 in the delivery
report or to hand over the documents referred to in § 6 par. 1, the Awarding Entity and
the Contractor shall agree the conditions for delivering the Parts subject that the timelimit for remedying the inconsistencies may not be longer than 7 days, counted from the
date of notifying the inconsistencies.
10. The Contractor shall always provide such Parts packaging free of charge that is required
for protection of the Parts against damage in transport to the Awarding Entity.
11. Where it is found that the Contract has not been performed in terms of shortage in the
quantity of the delivered Parts, the Contractor shall replenish the shortage in the quantity
with observance of the order delivery deadline specified in the order referred to in § 4
par. 1 and organise transport at its own expense and risk.
12. The Contractor shall immediately notify the Awarding Entity in writing of the following
situations independent of the Contractor:
a) impossibility to comply with the contractual obligations in whole or in part;
b) impossibility to comply with the deadlines arising herefrom.
§5
Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko zamówień realizowanych w trybie AOG.
1. Wykonawca zapewni możliwość przyjmowania i realizacji składanych przez
Zamawiającego zamówień przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
2.

Wykonawca każdorazowo potwierdzi Zamawiającemu przyjęcie zamówienia
do realizacji pocztą elektroniczną na adres mailowy dlt@lpr.com.pl lub faxem na nr (+48
022) 22-99-993, w terminie 12 godzin licząc od momentu wysłania zamówienia przez
Zamawiającego.

3.

W przypadku dostępności zamówionych części, Wykonawca zobowiązuje się
do zabezpieczenia, przygotowania do wysłania i zorganizowania transportu części

w terminie nie dłuższym niż 3 dni lub 72 godziny, nie wliczając w ten okres dni
ustawowo wolnych od pracy (dni wolne od pracy obowiązują według zasad Wykonawcy
i są podane dla okresu trwania umowy w Załączniku nr 2 do umowy).
4.

W przypadku braku dostępności zamówionych części, Wykonawca w terminie 12 godzin
licząc od momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego, poinformuje
Zamawiającego pisemnie drogą elektroniczną na adres mailowy dlt@lpr.com.pl lub
faxem na nr (+4822) 22-99-931, o najbliższym możliwym terminie realizacji
zamówienia.

5.

Jedno zamówienie składane w trybie AOG może dotyczyć maksymalnie 3 rodzajów
części, w ilości potrzebnej do usprawnienia śmigłowca wyłączonego z eksploatacji.

6.

Zamawiający może anulować zamówienie u Wykonawcy, wysyłając powiadomienie
pocztą elektroniczną na adres ................................. lub faxem na numer
……………………., nie później jednak niż przed otrzymaniem od Wykonawcy,
potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

7.

Zamawiający oprócz informacji, o których mowa w § 4 ust. 2, określi dodatkowo
w zamówieniu dla trybu AOG:
− typ i numer fabryczny śmigłowca;
− opis usterki śmigłowca.
The provisions of this Article shall apply only to the orders processed in the AOG mode.
1. The Contractor shall ensure the capability of accepting and processing the orders
submitted by the Awarding Entity on a 24/7 basis.
2. The Contractor shall from time to time confirm acceptance of the order for processing
to the Awarding Entity by e-mail to the address dlt@lpr.com.pl or by fax to the number
(+48 022) 22-99-993 within 12 hours counted from the moment of sending the order by
the Awarding Entity.
3. If the ordered Parts are available, the Contractor undertakes to secure, prepare for
shipment and organise transport of the Parts within 3 days or 72 hours, excluding
statutory holidays (holidays apply based on the Contractor’s rules and are specified for
the term of the contract in Appendix no. 2 to the contract).
4. If the ordered Parts are unavailable, the Contractor shall inform the Awarding Entity of
the soonest possible order lead time in writing by e-mail to the address dlt@lpr.com.pl
or by fax to the number (+4822) 22-99-931 within 12 hours from the moment of sending
the order by the Awarding Entity.
5. One order placed in the AOG mode may concern up to 3 types of Parts in the quantity
needed for the making the helicopter that is put out of operation serviceable again.
6. The Awarding Entity may cancel the placed order by notifying the Contractor by e-mail
to the address ................................. or by fax to the number ……………………., not
later, however, than prior to receiving a confirmation of accepting the order for
processing from the Contractor.
7. Apart from the information referred to in § 4 par. 2, the Awarding Entity shall specify in
the AOG mode order also the following:
− helicopter type and serial number;
− description of the helicopter’s fault.

§6
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z częściami następującą dokumentację:

2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

a) aktualny dokument EASA Form 1 potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy;
b) metryka – Log Card (jeśli dotyczy).
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy części, które na dzień ich wysłania
do Zamawiającego, będą miały wykonane wszystkie obowiązkowe dyrektywy zdatności
AD (Airworthiness Directives), biuletyny serwisowe, modyfikacje (jeśli dotyczy).
Zamawiający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 4, nie zgadza się na dostawy części
typu PMA (Parts Manufacturer Approval).
W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginalnych części
(np. w wyniku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8), Zamawiający dopuszcza
użycie części typu PMA. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak możliwości
dostarczenia części oryginalnych o numerach wskazanych w Ofercie. Dostawa części
typu PMA wymaga pisemnego porozumienie Stron. Cena zaoferowana za części typu
PMA, nie może być wyższa od ceny za części pierwotnie opisane i wycenione w Ofercie
Wykonawcy. Ewentualna zmiana ceny na niższą nie wymaga aneksu do Umowy.
Dostawa części typu PMA nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu § 10 ust. 2
Umowy, i wymaga jedynie pisemnego porozumienia (oświadczenia) Stron. Osobą
upoważnioną do złożenia takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego jest Kierownik
Działu Logistyki Technicznej lub osoba go zastępująca.
The Contractor shall supply the following documentation together with the Parts:
a) up-to-date EASA Form 1 confirming the completion of the object of the Contact;
b) Log Card (if applicable).
The Contractor shall deliver the Parts which hold all Airworthiness Directives, service
bulletins, modifications (if applicable) in force as at the day of sending them to the
Awarding Entity.
Save as the situation described in par. 4, the Awarding Entity does not agree to
delivering PMA (Parts Manufacturer Approval) type parts.
Where it is impossible to deliver original Parts (e.g. as a result of force majeure, referred
to in § 8) by the Contractor, the Awarding Entity permits the use of PMA type parts. The
Contractor shall prove that it is impossible to deliver original Parts with numbers
indicated in the Quotation. The delivery of PMA type parts shall require a written
agreement between the Parties. The price offered for PMA type parts may not be higher
than the price for the ones originally described and priced in the Contractor’s Quotation.
Any change of the price to a lower one shall not require an annex hereto. Delivering
PMA type parts shall not constitute an amendment to the Contract, as defined in § 10
par. 2 hereof, and shall require merely a written agreement (representation) between the
Parties. The person authorised for submitting such a representation on behalf of the
Awarding Entity shall be the Technical Logistics Department Manager or his or her
substitute.
§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone części na okres: …......
godz. lotu lub …...... miesięcy licząc od daty zabudowy części w śmigłowcu lub …......…
miesięcy, licząc od daty odbioru części przez Zamawiającego − w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne i fizyczne części,
w szczególności, jeżeli części:
a) stanowią własność osoby trzeciej albo są obciążone prawami osób trzecich;
b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia;

c) nie spełniają wymogów określonych przez Zamawiającego w § 6.
3. Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę w formie pisemnych zgłoszeń
gwarancyjnych, przesyłanych pocztą elektroniczną lub faksem, o jakiejkolwiek
niesprawności części w okresie gwarancji.
4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, będzie wysyłane przez Zamawiającego
w terminie 14 dni, licząc od powzięcia wiadomości o wystąpieniu usterki części będącej
przedmiotem zgłoszenia gwarancyjnego.
5. Wykonawca każdorazowo potwierdzi pisemnie na adres mailowy lub faksem,
otrzymanie zgłoszenia gwarancyjnego. W ten sam sposób w ciągu 2 dni licząc od daty
otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego
o dalszym postępowaniu w sprawie realizacji zgłoszenia gwarancyjnego.
6. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 30 dni, dokona wymiany części na część
wolną od wad lub naprawi wadliwą część. Termin udzielonej gwarancji dla części
będącej przedmiotem zgłoszenia gwarancyjnego ulega wydłużeniu o czas, w jakim
Zamawiający nie mógł z części skorzystać.
7. W przypadku wymiany wadliwych części na części wolne od wad, Zamawiający zwróci
wadliwe części Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w terminie do 7 dni, licząc od daty
przekazania części wolnych od wad do Zamawiającego.
8. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8, lub wystąpienia innych
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o których Zamawiający zostanie
poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej, Strony ustalą w formie
pisemnego porozumienia, indywidualny termin realizacji zgłoszenia gwarancyjnego –
inny niż określony w ust. 6 lub na jego podstawie, a także dołożą starań, w celu
maksymalnego przyspieszenia terminu realizacji zgłoszenia gwarancyjnego.
Za okoliczność niezależną od Wykonawcy nie uważa się sytuacji nie zachowania
terminów dostawy lub naprawy części przez dostawców Wykonawcy. Jednorazowa
zmiana terminu realizacji zgłoszenia gwarancyjnego, w sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim, nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu § 10 ust. 2 Umowy, i wymaga
jedynie pisemnego porozumienia (oświadczenia) Stron. Osobą upoważnioną do złożenia
takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu Logistyki
Technicznej lub osoba go zastępująca.
9. Zamawiający ma prawo do udziału swoich przedstawicieli w rozpatrzeniu zgłoszenia
gwarancyjnego.
10. Wykonawca na wniosek Zamawiającego, będzie go powiadamiał o terminie rozpoczęcia
rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem,
w celu umożliwienia udziału przedstawiciela Zamawiającego w ww. rozpatrzeniu
zgłoszenia gwarancyjnego.
11. W ramach rozpatrywanego zgłoszenia gwarancyjnego, Wykonawca pokryje wszelkie
koszty transportu wadliwej części z siedziby Zamawiającego do zakładu obsługowego
oraz koszty transportu powrotnego do siedziby Zamawiającego. Wykonawca
nieodpłatnie zapewni również właściwe opakowanie części zabezpieczające przed jego
uszkodzeniem w transporcie. Wykonawca jest także odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstałe podczas transportu.
12. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego:
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczoną w ramach gwarancji część wolną
od wad, cenę podaną w Formularzu Cenowym, obowiązującą dla standardowej
dostawy, aktualną dla daty wysłania Wykonawcy zgłoszenia gwarancyjnego.

b) Zamawiający zwróci Wykonawcy wszystkie koszty związane z weryfikacją
i transportem części, która w ramach zgłoszenia gwarancyjnego była wysłana do
naprawy w organizacji obsługowej, o której mowa ust. 13.
13. Negatywne rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego przez Wykonawcę, musi być
uzasadnione w pisemnym raporcie stworzonym przez stosowną organizację obsługi
technicznej, posiadającą ważne zatwierdzenie do wykonania obsługi technicznej w
ramach rozpatrywanego zgłoszenia gwarancyjnego, a także posiadającą formalne
zatwierdzenie przez nadzór lotniczy: EASA (European Aviation Safety Agency) lub FAA
(Federal Aviation Administration) lub TC (Transport Canada).
14. Wykonawca zwróci Zamawiającemu część będącą przedmiotem zgłoszenia
gwarancyjnego w ciągu 14 dni, licząc od daty powiadomienia Zamawiającego
o negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia gwarancyjnego, w przypadku podjęcia działań
weryfikacyjnych części.
15. Gwarancji nie stosuje się w przypadku, gdy część narażona była lub poddana:
a) jakiejkolwiek obsłudze, naprawie, zabudowie, transportowi, magazynowaniu,
użytkowaniu, które jest nieprawidłowe; lub
b) jakiejkolwiek przeróbce, modyfikacji bądź naprawie przez kogokolwiek innego niż
Organizacja Part 145 Zamawiającego (wyłącznie w zakresie zatwierdzenia tej
organizacji), Wykonawcę lub podmiot upoważniony przez Wykonawcę; lub
c) jakiemukolwiek wypadkowi, zanieczyszczeniu, szkodzie powstałej w wyniku
działania przedmiotów obcych, niewłaściwemu użytkowaniu po dostarczeniu
do Zamawiającego.
16. Gwarancja ta jest gwarancją wyłączną i występuje w miejsce wszelkich innych
gwarancji pisemnych i ustnych, wyrażonych wprost, domniemanych i określonych
prawnie, włączając w to (lecz nie ograniczając się do) wszelkie dorozumiane gwarancje
dopuszczenia do obrotu lub przydatności do podstawowego wykorzystania, które
niniejszym zostają unieważnione.
1.
The Contractor shall furnish warranty for the delivered Parts to the Awarding Entity for
the period of: ….. hours of flight or….. months counted from the date of incorporating
the Parts in the helicopter or …......… months counted from the date of collecting the
Parts by the Awarding Entity, whichever occurs earlier.
2.
The Contractor shall be fully liable for legal and physical defects of the Parts, in
particular where the Parts:
a) are owned by a third party or are encumbered by third party rights;
b) have a defect reducing their value or usability arising from the intended use;
c) do not meet the requirements specified by the Awarding Entity in § 6.
3.
The Awarding Entity shall notify the Contractor in the form of written warranty claims
sent by email or by fax of any unserviceability of the Parts during the warranty period.
4.
The notice referred to in par. 3 shall be sent by the Awarding Entity within 14 days
counted from the date of learning about the occurrence of the fault being the object of
the warranty claim.
5.
The Contractor shall from time to time confirm in writing to the email address and by
fax the receipt of the warranty claim. The Contractor shall notify the Awarding Entity of
further proceedings concerning the processing of the warranty claim in the same
manner within 2 days counted from the date of receipt of the warranty claim.
6.
The Contractor shall replace the Part for a one free from defects or repair the damaged
Part within 30 days. The time-limit for the warranty furnished for the Part being the
object of the warranty claim shall be prolonged by the time during which the Awarding
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Entity was unable to use the Part.
Where the defective Parts are replaced for ones free from defects, the Awarding Entity
shall return the defective Parts to the Contractor, at its expense and risk, within 7 days
counted from the day of handing over the Parts free from defects to the Awarding
Entity.
In the case of force majeure referred to in § 8 or the occurrence of other circumstances
independent of the Contractor, of which the Awarding Entity is notified by the
Contractor in writing, the Parties shall set an individual completion time of the
warranty claim in the form of a written agreement – a different one than that specified
in par. 6 or based thereon, and shall make effort to maximally accelerate the completion
time of the warranty claim. Situations where the deadlines for Part delivery or repair by
the Contractor’s suppliers are not complied with shall not be deemed as circumstances
independent of the Contractor. A single change of the warranty claim completion time
in the situation described in the previous sentence shall not constitute an amendment to
the Contract, as defined in § 10 par. 2 hereof, and shall require merely a written
agreement (representation) between the Parties. The person authorised for submitting
such a representation on behalf of the Awarding Entity shall be the Technical Logistics
Department Manager or his or her substitute.
The Awarding Entity’s representatives shall have the right to participate in processing
the warranty claim.
At the Awarding Entity’s request, the Contractor shall notify it of the date of
commencing the processing of the warranty claim at least five days in advance in order
to enable the participation of the Awarding Entity’s representative in processing the
said warranty claim.
Under the processed warranty claim, the Contractor shall cover all costs of
transporting the defective Part from the Awarding Entity’s registered office to the
maintenance facility and the transportation costs of its return to the Awarding Entity’s
registered office. The Contractor shall also ensure, free of charge, a proper packaging
for the Part protecting it from damage during transportation. The Contractor shall be
also liable for any damage arisen during transport.
Where the warranty claim is rejected:
a) the Awarding Entity shall pay the Contractor for the Part free from defects delivered
under the warranty the price indicated in the Price Form applicable to standard
delivery, applicable on the date of sending the warranty claim to the Contractor,
b) the Awarding Entity shall reimburse the Contractor for all costs related to
verification and transportation of the Part which has been sent for repair by the
maintenance facility referred to in par. 13 under the warranty claim.
Warranty claim rejection by the Contractor shall be substantiated by a written report
prepared by a relevant maintenance organisation holding a valid approval for
providing maintenance under the processed warranty claim and holding a formal
approval by the aviation authority: EASA (European Aviation Safety Agency) or FAA
(Federal Aviation Administration) or TC (Transport Canada).
The Contractor shall return to the Awarding Entity the Part being object of the
warranty claim within 14 days counted from the date of notifying the Awarding Entity of
rejecting the warranty claim where Part verification measures have been taken.
The Contractor shall not be liable under this warranty if the Part has been exposed or
subjected to:
a) any maintenance, repair, incorporation, transportation, storage, or use in an
improper manner; or
b) any alteration, modification or repair by anyone other than the Organisation Part
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145 of the Awarding Entity (only within the scope of approval of this organisation),
the Contractor or an entity authorised by the Contractor; or
c) any accident, contamination, foreign object damage or damage caused by misuse
after delivery to the Awarding Entity.
The warranty shall be an exclusive warranty and it supersedes any other written and
verbal warranties, expressed directly, implied and established under the law, including
(but not limited to) any implied warranties of merchantability or fitness for primary use,
which are hereby invalidated.
§8
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z powodu wystąpienia siły
wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia
w chwili zawierania Umowy, niezależnie od woli Stron, na których powstanie żadna ze
Stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa
się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, militarną mobilizację, embargo,
zamknięcie granic, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie Umowy.
Pod rygorem utraty prawa do powoływania się na przypadek siły wyższej, Strona
dotknięta takim zdarzeniem ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić
o zdarzeniu drugą Stronę i poinformować o przewidywanym czasie trwania przeszkody
w realizacji Umowy. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań,
mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji i wykonywanie
postanowień Umowy.
The Parties shall not be liable for delays arising from the emergence of force majeure.
The Parties shall understand force majeure as circumstances impossible to foresee at the
time of entering into the Contract, regardless of Parties’ will, on which neither Party had
influence and which neither Party could prevent. The following shall be deemed in
particular as force majeure: natural disasters, disasters, military mobilization, embargo,
closing of borders, preventing from partial or total completion of the Contract.
The Party afflicted by such force majeure shall immediately notify the other Party in
writing of the event and notify of the anticipated duration of the obstacle in the
performance of the Contract, otherwise that Party shall forfeit the right to invoke a force
majeure case. The Parties agree to take immediate actions aiming at specifying the
method of solving the situation and performing the provisions hereof.

§9
1. Zamawiający ma prawo w całym okresie obowiązywania Umowy odstąpić od niej
w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 6 miesięcy od
wystąpienia jednego z następujących przypadków:
a) naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy;
b) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji Umowy;
c) wystąpienia przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy:
a) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości 5 %
brutto niezrealizowanej wartości Umowy, określonej w § 2 ust. 1, w przypadku
odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności.
b) Zamawiający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 7, zobowiązany jest zapłacić
Wykonawcy kwotę w wysokości 5 % ceny brutto niezrealizowanej wartości Umowy,

określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy
z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie
dochodził odszkodowania przewyższającego wysokość kwoty umownej określonej w ust.
2 lit. b).
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku opóźnień w dotrzymaniu terminów realizacji zobowiązań wynikających
z Umowy przy realizacji zamówień, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę
w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia ponad termin określony na podstawie Umowy, nie więcej jednak niż 10 %
całkowitej wartości brutto zamówienia, którego termin realizacji nie został zachowany.
6. W razie nieterminowego realizowania zgłoszenia gwarancyjnego w ramach Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 50,00 EUR brutto, za każdy
dzień opóźnienia ponad terminy realizacji zgłoszenia gwarancyjnego określone
na podstawie Umowy.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W związku z zaistniałą sytuacją Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.
8. W razie stwierdzenia rażącego naruszania przez Wykonawcę jego obowiązków
wynikających z Umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia,
a Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kwotę w wysokości 5 % niezrealizowanej
wartości Umowy brutto.
9. Przez rażące naruszanie obowiązków, o których mowa w ust. 8, Zamawiający
w szczególności rozumie:
a) nie zrealizowanie zamówień i/lub zgłoszeń gwarancyjnych otrzymywanych
od Zamawiającego w ramach Umowy, z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności;
b) co najmniej trzykrotne nie przestrzeganie terminów realizacji zamówień,
uzgodnionych pomiędzy Stronami, z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności.
10. Kwoty, o których mowa w ust. 2 lit. a), ust. 5–6 i 8, będą potrącane w pierwszej
kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę
i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia.
11. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kwot, o których mowa w ust.
2 lit. a), ust. 5–6 i 8 – Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
12. Wykonawca odpowiada za działania swoich dostawców, mające wpływ na termin
realizacji dostaw części, jak za działania swoje własne.
1. The Awarding Entity shall have the right to renounce the Contract during the whole
Contract validity term in part or in whole with an immediate effect within 6 months of
occurrence of one of the following cases:
a) the Contractor breached essential Contract provisions;
b) the Contractor forfeited the powers necessary for completing the Contract;
c) occurrence of reasons for which the Contractor is not responsible.

2. In the case of renouncing the Contract:
a) The Contractor shall pay to the Awarding Entity an amount equal to 5% of the gross
non-performed Contract value, specified in § 2 par. 1, where the Contractor
renounces the Contract due to reasons for which the Awarding Entity is not
responsible;
b) Save as described in par. 7, the Awarding Entity shall pay to the Contractor an
amount equal to 5% of the gross price of the non-performed Contract value, specified
in § 2 par. 1, where the Awarding Entity renounces the Contract due to reasons for
which the Contractor is not responsible.
3. Where the Awarding Entity renounces the Contract, the Contractor shall not claim
damages exceeding the contractual amount specified in par. 2(b).
4. The Contract shall be renounced in writing or otherwise it shall be invalid, and it shall
contain substantiation.
5. In the case of delays in complying with the deadlines for fulfilling the obligations
hereunder when processing orders, the Contractor shall pay the Awarding Entity the
amount of 0.5% of the gross value of a given order for each started day of delay over the
deadline set pursuant to the Contract, not more however than 10 % of the total gross
value of order whose lead time was not observed.
6. Where a warranty claim under the Contract is not processed within the time-limit, the
Contractor shall pay the Awarding Entity the amount of EUR 50.00 gross, for each day of
delay over the warranty claim lead times specified under the Contract.
7. Where a significant circumstance changes resulting in the Contract performance not
being in public interest, which could not have been foreseen on signing the Contract, the
Awarding Entity may renounce the Contract within 30 days of becoming aware of such a
circumstance. In connection with this situation the Contractor may demand only
remuneration due in respect of the completed part of the Contract.
8. Where a flagrant breach of the Contractor’s obligations arising from the Contract is
found, the Awarding Entity shall have the right to terminate the Contract without a notice
period and the Contractor shall pay the amount of 5 % of the non-performed gross value
of the Contract.
9. Flagrant breach of the obligations referred to in par. 8 is understood by the Awarding
Entity in particular as situations where:
a) orders and/or warranty claims received from the Awarding Entity hereunder have
not been processed for reasons for which the Awarding Entity is not responsible;
b) the order lead times agreed by the Parties have not been complied with at least three
times for reasons for which the Awarding Entity is not responsible.
10. The amounts referred to in par. 2, par. 5-6 and 8 shall be deducted first of all from the
remuneration due to the Contractor, to which the Contractor consents and authorises the
Awarding Entity without the need to obtain confirmation.
11. Where such damage occurs that exceeds the amounts referred to in par. 2, par. 5-6 and 8,
the Awarding Entity shall have the right to claim damages on general principles.
12. The Contractor shall be liable for the activities performed by its suppliers, which affect
the Part delivery date, as if they were its own activities.
§ 10
1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne
zmiany do Umowy mogą nastąpić w następujących sytuacjach:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie przy udzielaniu
zamówień publicznych, treść Umowy będzie zmieniana stosownie do wprowadzanych
rozwiązań prawnych;

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi
tylko zmiana ceny brutto;
c) zmiany nazw handlowych części określonych w Ofercie Wykonawcy, w przypadku
zmiany nazw handlowych części na rynku;
d) stałej zmiany terminów lub sposobu realizacji zgłoszeń gwarancyjnych, z powodu
wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć
pomimo zachowania należytej staranności;
e) stałej zmiany terminów realizacji zamówień wynikającej z zaistnienia okoliczności lub
zdarzeń uniemożliwiających realizację zamówień w wyznaczonym terminie,
na które Strony nie miały wpływu pomimo zachowania należytej staranności;
f) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
w przypadku gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego
zdolnościami płatniczymi;
g) stałego obniżenia cen za części przez Wykonawcę, które może nastąpić przez
Wykonawcę w każdym czasie;
h) nie wykorzystania maksymalnej wartości Umowy, wówczas termin realizacji Umowy
może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 6 miesięcy;
i) Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenia cen określonych w Ofercie
Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy) w trakcie obowiązywania Umowy,
każdorazowo maksymalnie do 3 %, nie częściej jednak niż jeden raz w danym roku
kalendarzowym, w odstępach nie krótszych niż 12 miesięcy. Pierwsza zmiana cen
części zawartych w Ofercie Wykonawcy nie może nastąpić wcześniej niż w kolejnym
roku kalendarzowym licząc od daty zawarcia Umowy;
j) 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, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec
zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez
Wykonawcę;
k) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
1. Pursuant to Article 144 of the Public Procurement Law, the Parties agree that significant
amendments to the Contract may be made in the following situations:
a) if the current legal regulations applicable while awarding public procurement
contracts are amended, the wording of the Contract shall be amended accordingly to
the implemented legal regulations;
b) if the VAT rate changes – net price shall be not changed, only gross price shall be
changed;
c) trade names of the Parts specified in the Contractor’s Quotation change, in the case
of changing trade names of the Parts on the market;
d) permanent changes of completion times of warranty claims and manner of
processing warranty claims due to circumstances which the Parties hereto could not
have foreseen despite acting with due diligence;
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e) permanent changes of order lead times due to circumstances or events preventing
completion of orders within the set time-limit which were beyond the control of the
Parties hereto despite acting with due diligence;
f) change in the manner of settling the Contract or making payments for the Contractor,
where the change is beneficial to the Awarding Entity or justified by its payment
capacity;
g) permanent reduction of prices for the Parts by the Contractor, which may be done by
the Contractor at any time;
h) failure to use the maximum Contract value, then the Contract performance term may
be prolonged, not longer, however, than by six 6 months;
i) the Awarding Entity permits the possibility to increase the prices specified in the
Contractor’s Quotation (Appendix no. 1 to the Contract) during the term hereof by
up to 3% from time to time, not more frequently, however, that once in a given
calendar year in the minimum intervals of 12 months. The first change in the prices
of the Parts provided for in the Contractor’s Quotation may not occur earlier than in
the following calendar year counted from the Contract conclusion date.
j) the minimum wage specified under Article 2 par. 3-5 of the Act of 10 October 2002
on the Minimum Wage is changed, the remuneration due to the Contractor may
change if the changes affect the cost of completing the order by the Contractor;
k) a change in the principles of being subject to social insurance or health insurance or
the amount of the social insurance or health insurance premium, the remuneration
due to the Contractor may change if the changes affect the cost of completing the
order by the Contractor.
Any amendments and additions to the provisions of the Contract shall be in writing,
otherwise they shall be invalid.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być zgodnie z nim rozumiana
i interpretowana, a wszelkie postanowienia powołujące się na zastosowanie prawa innej
jurysdykcji zostają niniejszym wyraźnie wyłączone.
Ewentualne spory dotyczące wykonania Umowy będą poddane rozstrzygnięciu sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiającego.
Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1)
Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy).
Any matters not regulated herein shall be governed by the provisions of the Civil Code
and the Public Procurement Law Act.
This Contract shall be governed by, construed and interpreted in accordance with the
Polish law and any provisions which would invoke the application of the law of another
jurisdiction are hereby expressly excluded.
Any disputes related to the performance of the Contract shall be decided by a court
competent for the Awarding Entity’s registered office.
This Contract was drawn up in 4 identical counterparts, including 3 for the Awarding
Entity.

5.

The Appendices to the Contract being its integral part shall be:
1)
Appendix no. 1: Contractor’s Quotation (Quotation Form).

…………………………..
Zamawiający
Awarding Entity

…………………………..
Wykonawca
Contractor

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
APPENDIX NO. 3 TO ToR

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DECLARATION
on the fulfilment of the conditions of art. 22 par. 1
of the act of 29 January 2004 - Public procurement law

Ja (My), niżej podpisany(ni):
I (we) the undersigned:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy(ów)):
acting on behalf of and for (name and address of Contractor(s)):
Lp./
No.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Name(s) of
Contractor(s)

Adres (y)
Wykonawcy(ów) /
Address(es) of
Contractor(s)

oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na: „Dostawa części z wyposażenia płatowcowego śmigłowców typu
EC135P2+ (Distance Tube Assy i Ball Bering)” (nr postępowania ZP/1/VI/2015),
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
declare that I (we) meet the conditions for the participation in the public contract award
procedure for: “Delivery of parts from the airframe equipment of EC135P2+ helicopters
(Distance Tube Assy i Ball Bering)” (proceedings ref. no. ZP1/VI/2015), specified in art. 22
par. 1 of the Public Procurement Law.

……………………………., dn. / on ………………………

……………………………………
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) /
Signature(s) of the Contractor(s) or the
empowered representative(s) of the
Contractor(s)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
APPENDIX NO. 4 TO ToR

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DECLARATION
on the lack of grounds for exclusion due to non-fulfilment of conditions referred to in
art. 24 par. 1
of the act of 29 January 2004 - Public procurement law

Ja (My), niżej podpisany(ni):
I (we) the undersigned:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy(ów)):
acting on behalf of and for (name and address of Contractor(s)):
Lp./
No.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Name(s) of
Contractor(s)

Adres (y) Wykonawcy(ów) /
Address(es) of Contractor(s)

oświadczam(y), iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie(nas) z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: „Dostawa części z wyposażenia płatowcowego śmigłowców
typu EC135P2+ (Distance Tube Assy i Ball Bering)” (nr postępowania ZP/1/VI/2015)
z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
declare that there are no grounds for excluding me(us) from the public contract award
procedure for: “Delivery of parts from the airframe equipment of EC135P2+ helicopters
(Distance Tube Assy i Ball Bering)” (proceedings ref. no. ZP1/VI/2015) due to the failure
to meet the conditions specified in art. 24 par. 1 of the Public Procurement Law
……………………………., dn. / on ………………………

……………………………………
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) /
Signature(s) of the Contractor(s) or the
empowered representative(s) of the
Contractor(s)

