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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy – „Prawo zamówień 

publicznych" z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 – tekst jednolity z późniejszymi 

zmianami.) zwanej dalej Ustawą lub PZP 

 

Rodzaj zamówienia publicznego: dostawy 

Procedura: Przetarg nieograniczony 

CPV:   14523300-6  - Srebro 

  

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 04-07-2018.r. nr 583221-N-2018 i zamieszczone na stronie internetowej 

Instytutu: http://bip.imn.gliwice.pl/uzp, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie IMN Gliwice. 

 

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Instytut Metali Nieżelaznych, 

ul. Sowińskiego 5 

44-100 GLIWICE 

tel.:  (032) 2380200 ; fax.: (032) 2316933 

www. imn.gliwice.pl 

 

zwany dalej „Zamawiającym” 

 

 

 

   

II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Dostawa drutu w gatunku AgSnO10 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

DRUT W GATUNKU AgSnO10 

        Wymagany skład chemiczny : 

 

 Dostawa 

drutu w 

gatunku 

Ag 
89,0 – 92,0 

% 
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Średnica 1,50 ±0,02 mm   - 45 kg (±10%) Rm 270-300MPa 

Średnica 3,00 ±0,02 mm   - 25 kg (±10%) Rm 270-300MPa 

Średnica 4,00 ±0,02 mm   - 5 kg (±10%) Rm 270-300MPa 

 

PAKOWANIE : 

Każdy krąg powinien zawierać oznaczenie: nazwa producenta, materiał, numer wytopu, 

wymiar, stan. 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE : 

Drut powinien być czysty, wolny od oleju, plam, brudu. Powinien mieć jednolity kolor bez 

łuski, zadziorów, dziur.  

AgSnO101. 

2. SnO2 
8,0 – 11,0 

% 

3. Ni max. 0,2% 

4. Cu 
max. 

80ppm 

4. Zn 
max. 

10ppm 

5. Fe 
max. 

10ppm 

6. Pb 
max. 

10ppm 

7. Cd 
max. 

10ppm 

8. 
Pozostałe 

zanieczyszczenia 
0,1% 
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WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE : 

Drut winien posiadać certyfikat zawierający nazwę materiału, numer wytopu, numer 

zamówienia, skład chemiczny, wymiar i twardość (HV10). 

 

III.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Miejsce dostarczenia zamówienia: 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice ul. Sowińskiego 5 

Dopuszcza się możliwość realizacji transportu na koszt Zamawiającego. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Max. 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

 

IV.  INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Zamawiający nie przewiduje  przeprowadzenia aukcji elektronicznej i nie przewiduje 

zawarcia umowy ramowej.  

 

Zamawiający nie przewiduje  możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 7 PZP. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te 

musi spełnić każdy z wykonawców samodzielnie (wszyscy wykonawcy). 

 

     

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z 

OFERTĄ: 

a. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, uzupełniony 

i uszczegółowiony o wymagane dane, podpisany przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy – oryginał 

b. Oświadczenie wykonawcy (wykonawców) o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania (z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 

ust.1  PZP) (wzór zał. 2) – oryginał 

c. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składają: 

• Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa 

odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
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2. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ PO 

OPUBLIKOWANIU INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT  

 

Wykonawca, – zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej http://bip.imn.gliwice.pl/results informacji z otwarcia ofert, zgodnie z 

art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (wzór zał. C) - oryginał 

Zamawiający informuje, że informacje z otwarcia ofert, o których mowa powyżej 

zostaną zamieszczone na wskazanej stronie internetowej najpóźniej do końca dnia, 

następnego po dniu w którym nastąpiło otwarcie ofert.  

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie 

dot. grupy kapitałowej składa każdy z tych podmiotów odrębnie. 

 

VII. PODWYKONAWCY 

 

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany 

jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. 

W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie 

realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 

 

VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB  

DOKUMENTOW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim lub angielskim. 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  

nie wymagające formy pisemnej Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie , 

faksem: (32)2316933), lub e-mailem na adres:  zp@imn.gliwice.pl 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz 

pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania na żądanie strony przeciwnej. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany 

przez wykonawcę lub pocztą elektroniczną, zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca 

wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 4 oświadczy, iż ww. 

wiadomości nie otrzymał. 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
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Instytut Metali Nieżelaznych 

ul. Sowińskiego 5  

Gliwice, 44-100 

7. Osoby do kontaktu z wykonawcami : 
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Łukasz Hawełek – lukaszh@imn.gliwice.pl, tel. 032/238 04 84 

W sprawach proceduralnych : 

Aleksandra Richter – aleksandra.richter@imn.gliwice.pl, tel. 032/238 04 16 
 

 

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub 

faxem, wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, 

nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na 

zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

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

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone 

do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia 

pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie). 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim. 

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język 

polski lub angielski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski lub 

angielski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż 

wersja polskojęzyczna lub angielskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

mailto:lukasz.hawelek@imn.gliwice.pl
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7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności 

każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, 

powinny być parafowane przez wykonawcę. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, 

oświadczenia) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić 

ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie 

informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone do 

oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez 

tajemnicę przedsiębiorstw a rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

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

12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

14. Na ofertę składają się: 

       a) formularz oferty  

       b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  z postępowania  

   

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy 

ul. Sowińskiego 5 Kancelaria - pok. 2, pawilon B, w terminie do dnia 12-07-2018r. 

do godziny 12:00. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 

15:00. 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Instytutu Metali 

Nieżelaznych oraz opisane: 

„Przetarg nieograniczony – Dostawa drutu w gatunku AgSnO10” 

„Nie otwierać przed: 12-07-2018r. przed godz. 12.30 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 

oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
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5. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. 

6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi 

zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie 

będą otwierane. 

 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sowińskiego 5, 

w Gliwicach, w pok. 142 pawilon B w dniu składania ofert o godzinie 12:30. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 

wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1.  Cena brutto oferty obliczona zostanie jako suma wynagrodzenia wykonawcy netto + 

podatek VAT 

2. Wynagrodzenie wykonawcy netto (WW) obliczone zostanie według następującego 

wzoru:  

 

WW = (MW x LME x 0,9 + LME x 0,9 + KP) x ilość zamówionego materiału 

 

MW – marża wykonawcy w % 

LME – kurs sprzedaży srebra wg Londyńskiej Giełdy Metali z dnia 

poprzedzającego termin składania ofert. 

KP – koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg 

 

3. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na 

podstawie odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT 

i/lub cła, dla potrzeb porównania ofert Zamawiający doliczy do jego ceny kwotę 

należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT 

oraz ewentualnego cła. 

4. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w swoim wynagrodzeniu 

ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty 

zastosowane przez wykonawcę.  

5. Wynagrodzenie wykonawcy i pozostałe elementy ceny winny być podane w PLN lub 

USD z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 
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6. Jeżeli cena będzie wyrażona w USD do obliczenia ceny obowiązuje średni kurs NBP z 

dnia poprzedzającego termin otwarcia ofert.  

7. Cena oferty będzie obliczona wg kursu srebra Londyńskiej Giełdy Metali z dnia 

poprzedzającego dzień składania ofert. 

8. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

 

 

XV.  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 

ceny wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę 

zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w części XIV 

SIWZ i podanej w „Formularzu ofertowy”. 

 

Kryterium – oferowana cena,  

Cena =  100% 

          

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 

a. Kryterium :  

• Wartość punktowa wyliczana będzie wg wzoru: 

 

ocena punktowa danej oferty =     cena najniższa       x 100 % 

                         cena danej oferty 

 

b. Cena oferty – jest to  suma  wynagrodzenia wykonawcy netto  + podatek VAT 

c. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

d. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego 

miejsca po przecinku.  

 

 

XVI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 PZP 

zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na 

swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – 

art. 92 ust. 2 PZP. 

3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość 

żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru,  w terminie zgodnym z art.94 PZP 
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5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1 PZP. 

 

XVII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 

           Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVIII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 

 

          Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX.  PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ 

UMOWIE 

 

          Zamawiający nie przewiduje wprowadzania zmian w zawartej umowie . 

 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

1. Przez wykonanie umowy rozumiana jest dostawa materiału w ilości wynikającej z 

SIWZ. 

2. Wartość umowy obliczona zostanie zgodnie z podanymi przez wykonawcę 

składnikami ceny przy uwzględnieniu kursu srebra Londyńskiej Giełdy Metali z dnia 

poprzedzającego dzień podpisania umowy 

3. Warunki dostawy: 

Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat zawierający 

nazwę materiału, numer wytopu, numer zamówienia, skład chemiczny, wymiar i 

twardość (HV10). 

4. Wykonawca gwarantuje skład chemiczny, stan, wymiary, ilość, sposób pakowania 

oraz wymagania jakościowe i certyfikacyjne zgodnie z SIWZ. 

5. Warunki płatności: 
Wariant 1 :100% w dniu wysyłki towaru, 

Wariant 2 :  w ciągu 14 dni od wystawienia f-ry 

6. Kary umowne. 

6.1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,1% wartości 

niezrealizowanej części Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

6.2.  W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od Umowy Strona, po której leży 

przyczyna odstąpienia od Umowy jest zobowiązana do zapłacenia drugiej Stronie kary umownej 

w wysokości 10% niezrealizowanej całkowitej wartości Umowy. 

6.3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć odsetki 

ustawowe za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



Znak sprawy: TI/ 40/2018 

 

10 

 

6.4. Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkód 

poniesionych przez Strony.  

 

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej 

jako „RODO”, w odniesieniu do: 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą 

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, 

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji 

zamówienia; 

informuję, że: 

 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zamawiający, czyli Instytut Metali 

Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach (adres: ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice); 

2) Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez e-mail: renatal@imn.gliwice.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP; 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 

lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników); 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Państwu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

XXII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

 

    Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w 

rozdziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  

 

Gliwice  03-07-2018 


