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Garwolin, 2020-08-17 

 
ZAPYTANIE CENOWE 

na ZAKUP  DOSTAWĘ I MONTAŻ SAMODZIELNEGO SYSTEMU POMIARU TEMPERATURY 
CIAŁA  dla Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY:  

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia nie 
przekraczającego kwoty  30.000,00 euro  (netto) i jest wyłączone ze stosowania ustawy 
PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych; 
 

III. Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup,  dostawa i montaż samodzielnego systemu do pomiaru 
temperatury ciała w siedzibie Zamawiającego tj Al. Legionów 11, 08-400 Garwolin 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
W postępowaniu mogą wziąć udział WYKONAWCY, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu i złożą: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia. Dokument powinien być  
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 

V. WYMAGANIA PODSTAWOWE 
✓ Bezkontaktowy i bezinwazyjny pomiar – ogranicza konieczność kontaktu pomiędzy 

personelem obsługującym urządzenie pomiarowe a badanymi osobami, tym samym 
minimalizując ryzyko przeniesienia infekcji na kontrolerów. 

✓ Alarmy wizualne (na monitorze lub zewnętrznym sygnalizatorze) albo dźwiękowe 
pozwalające wykryć osoby z gorączką nawet jeżeli kontroler nie śledził obrazu na 
monitorze  

✓ Brak konieczności ciągłego zaangażowania operatora w obsługę kamery 
✓ Możliwość kontroli wielu osób jednocześnie 
✓ Odporność systemu na noszenie masek, kominiarek, okularów, czapek, kasków 
✓ Odporność na przedmioty gorące w otoczeniu 
✓ Automatyczne skanowanie – system automatycznie uruchamia skanowanie i dokonuje 

pomiaru temperatury, gdy tylko twarz znajdzie się w kadrze 
✓ Wyraźne oznaczenie stanu gorączkowego – wyświetla wyraźnie widoczną informację czy 

wynik badania jest pozytywny czy negatywny 
✓ Szybki pomiar – każdy pomiar trwa tylko 1 sekundę co zapobiega tworzeniu się kolejek w 

punktach pomiarowych i pozwala na płynny przepływ badanych osób. 
✓ Zapis danych i zdjęć – system automatycznie zapisuje obraz termiczny, obraz video, 

temperaturę oraz wynik badania (przynajmniej wynik negatywny) na wewnętrznych lub 
zewnętrznych nośnikach 

✓ Jeżeli kamera nie ma możliwości zapisu własnego zamawiający wymaga urządzenia 
rejestrującego i wyświetlającego obraz z kamery. 

✓ Temperatura pracy: 10-35° C 
✓ Ochrona danych osobowych 
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✓ Zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy 
✓ Dostawa nowego urządzenia rejestrującego i monitorującego z minimum dwuletnią 

gwarancją, serwis urządzenia w okresie gwarancji.  
✓ Nieodpłatne wykonanie wzorcowania dla kamery i kalibratora po roku czasu od dnia 

odbioru 
PARAMETRY KAMERY TERMOWIZYJNEJ 

✓ Deklarowany błąd pomiaru temperatury określony przez producenta dla zakresu 
pomiarowego obejmującego przedział: 20 - 45°  Oczekiwana wartość: poniżej +/-0,3°C + 
wzorcowanie(kalibracja)  dla potwierdzenia dokładności. 

✓ Czułość NETD kamery termowizyjnej  40 mK NETD lub mniej  
✓ Kąt widzenia obiektywu (FOV)  Oczekiwana wartość: minimum 45° (45x35) lub więcej.  
✓ Rozdzielczość czujnika IR Oczekiwana wartość: nie mniej niż  240x180 px 
✓ rozdzielczość kamery termowizyjnej  320x240 lub 400x300 
✓ Aktualne świadectwo wzorcowania kamery termowizyjnej 

Oczekiwanie: Świadectwo wzorcowania wykonane dla kamery termowizyjnej przy 
emisyjności 0,98 i przedstawiające błąd kamery w przynajmniej 3 istotnych punktach z 
zakresu 36 - 40°C. Wzorcowanie wykonywane co roku. 

✓ Dodatkowy kalibrator Blackbody wraz ze świadectwem kalibracji. Oczekiwanie: 
Świadectwo wzorcowania kalibratora black body w punktach z zakresu: 36 - 40°C oraz dla 
określonej emisyjności. Wzorcowanie wykonywane co roku. 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE TOWARU 
✓ Świadectwo Wzorcowania kalibratora i kamery 
✓ Dokumenty gwarancyjne 
✓ Instrukcja obsługi w języku polskim 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga dostawy i montażu Zestawu do pomiaru temperatury ciała w terminie 
do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
Cena 100% 

VIII. TERMIN PŁATNOŚCI 
30 dni liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego 

VIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik 

nr 1 do zapytania ofertowego i powinna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 
reprezentowania WYKONAWCY. 

2. Oprócz wypełnionego formularza oferty, należy złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 
IV niniejszego zapytania, parafowany egzemplarz projektu umowy. 

3. Oferta powinna być przesłana: 
a)  drogą pocztową na adres ZAMAWIAJĄCEGO: al. Legionów 11, 08-400 Garwolin 
b)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@kopsn.pl lub 

sekretariat@kopsn.pl, 
c) faksem na nr 25 6822255 wew. 49 
d) dostarczona osobiście do pomieszczenia Administracji Ośrodka  

 
do dnia: 2020-08-24 do godziny 12.00  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. WYKONAWCA może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
6. Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana 

tylko jedna cena. 

mailto:administracja@kopsn.pl
mailto:sekretariat@kopsn.pl
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7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 
postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez WYKONAWCĘ.  

9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których WYKONAWCA naniósł poprawki lub zmiany 
wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji WYKONAWCY. 

10. WYKONAWCY będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli WYKONAWCA, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie 
zamówienia, ZAMAWIAJĄCY może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

11. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
ZAMAWIAJĄCY może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja 
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim WYKONAWCOM, którzy zgłosili się do 
ZAMAWIAJĄCEGO oraz zamieszczona na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO. 

12. ZAMAWIAJĄCY może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy 
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez 
podania przyczyny, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku 
postępowania. 

14. Oferty niekompletne i nie potwierdzające spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, nie będą rozpatrywane. 

15.  ZAMAWIAJĄCY w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do WYKONAWCY, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę, może wezwać WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez 
siebie terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów złożonej 
oferty. 

16. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo 
należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnik jest 
upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich WYKONAWCÓW, którzy 
udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we 
współpracy z nim.  

17. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu w przypadku 
wątpliwości dotyczących rzetelności oferty i prawdziwości danych. 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO: Krajowego Ośrodka Psychiatrii 

Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, al. Legionów 11, w dniu 24.08.2020 w 
pomieszczeniu Administracji o godz. 12.05 

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zamieści na stronie 
internetowej www.kopsn.pl. 

X. Pozostałe postanowienia: 
1. Wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego postępowania są udostępnione na stronie 

internetowej ZAMAWIAJĄCEGO www. kopsn.pl w zakładce Zamówienia publiczne / 
Aktualne postępowania. 

2. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Dodatkowych informacji udziela osoba upoważniona do kontaktu:  

Marcin Pasik tel 693529436 

http://www.kopsn.pl/
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XI. Załączniki: 
Nr 1) Formularz oferty - do wypełnienia i załączenia od oferty. 
Nr 2)  Projekt umowy. 
Nr 3) wzór oświadczenia 
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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

 
.......................... dnia................................ 

.......................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Nawiązując do Zapytania cenowego na ZAKUP DOSTAWĘ I MONTAŻ SAMODZIELNEGO SYSTEMU  

POMIARU TEMPERATURY CIAŁA  dla Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w 

Garwolinie.  

nr sprawy:  KOPSN/ZC 3/2020 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

 

Wartość przedmiotu zamówienia netto: …………………………………………………………………………………………… 
 

Zastosowana stawka podatku VAT: …………..% 
 
Wartość przedmiotu zamówienia brutto: ………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że: 
 

a) zapoznałem się z treścią Zapytania cenowego wszystkimi załącznikami  
i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje 
do przygotowania oferty. 

b) cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia 

jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

c) wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne  

w chwili składania oferty. 

d) w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu  i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w 

projekcie umowy. 

e) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania  ofert. 

f) upoważniam do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego 

zamówienia:………………..….tel………………fax…………………email …………… 

g) wykonam zamówienie w terminie 14 dni liczony od dnia podpisania umowy 

h) termin płatności wynosi  30 dni liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego 

2. Do niniejszej oferty załączam: 

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

b) parafowany projekt umowy. 

                                                            ................................................................. 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/ 
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załącznik nr 2 
PROJEKT UMOWY 

 
Umowa 
Zawarta w dniu ………………. r. w pomiędzy: 
a ................................................................................................................ 
zarejestrowaną przez …………………………...., 
Regon ................................., NIP .............................., 
reprezentowaną przez: 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest: 
 
1. dostawa, wraz z rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowego samodzielnego systemu 

pomiaru temperatury ciała według opisu w ofercie wykonawcy, 
2. przeprowadzenie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego szkoleń pracowników Zamawiającego 

w zakresie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia , w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
3. dostawa wszystkich niezbędnych akcesoriów koniecznych do należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia  
4. dostarczenie dokumentacji potwierdzającą dopuszczenie do użytkowania 
5. zapewnienie wszelkich niezbędnych przeglądów i serwisu w okresie gwarancji.  
6. dostarczenie narzędzi informatycznych do korzystania z urządzenia i wyników badań bez ograniczenia 

czasowego 
 

§ 2 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany sprzęt pochodzić będzie z legalnych źródeł, będzie zgodny z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowiązującymi przepisami prawa, PN lub EN.oraz 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wymagane deklaracje zgodności,  dokumentu 
zawierającego informacje o dokonaniu kalibracji oraz potwierdzające parametry techniczne 
deklarowane przez producenta. 

2.  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu na koszt własny i dokona jego rozładunku, 
instalacji oraz uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. zgodnie z wytycznymi 
otrzymanymi od producenta/ producentów składników przedmiotu zamówienia oraz wytycznymi 
pochodzącymi od Zamawiającego, 

3. Wykonawcę obciążają także koszty związane z  ubezpieczeniem przedmiotu umowy w czasie jego 
załadunku, transportu i rozładunku. 

4. Wykonawca ponosi koszty szkolenia personelu w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętymi zasadami. 

5. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia w 
języku polskim (w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji 
elektronicznej) 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy: 
7. czas reakcji serwisowej …….. godzin w dni robocze (przez czas reakcji rozumiany jest przyjazd 

serwisanta do siedziby Użytkownika i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu po 
uprzednim zgłoszeniu usterki za pomocą faksu, e-maila lub telefonicznie), 

8. czas usunięcia wady do 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą faksu, e-maila 
lub telefonicznie). 
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9. Jeżeli zajdzie konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego, urządzenie to zostanie dostarczone 
Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach technicznych na 
koszt Wykonawcy. Koszty transportu wadliwego przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę - w tym 
wypadku, okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 

10. Jeżeli w wyniku 3 napraw zgłoszonych wad przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 14 dni od 
daty zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy wykazuje wady. Zgłoszone wady nie 
muszą być wadami jednego rodzaju, kolejno się powtarzającymi, lecz jakimikolwiek wadami 
przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych i naprawy przedmiotu umowy lub 
jego wymiany na wolny od wad na warunkach określonych wyżej. 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) przystąpienia do procedury odbioru przedmiotu umowy na podstawie zgłoszenia wykonawcy o 
gotowości przedmiotu umowy do odbioru, 
2) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
Wskazania miejsca instalacji Udostepnienia pomieszczeń i zapewnienia bezpieczeństwa 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu samodzielnego systemu 

pomiaru temperatury ciała dla Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie- 
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy łącznie za cenę: 
netto: ........................zł (słownie:..............................................................) 
VAT:.........................zł (słownie:.............................................................) brutto:.......................zł (słownie: 
.............................................................) 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 
końcowego. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury prawidłowo wystawionej pod względem 
formalnym i merytorycznym  

 
§ 5 

ODBIÓR WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie – do 

14 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego na co najmniej 1 
dzień przed dniem dostawy. 

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty 
potrzebne do korzystania z przedmiotu umowy w tym w szczególności dokumenty gwarancyjne, 
instrukcje, opisy i inne posiadane przez niego informacje - w języku polskim. 

3. Strony ustalają, że ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia dokonane zostanie na podstawie 
końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony, po dokonaniu 
prawidłowego uruchomienia kamery 

4.  Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 
a) datę i miejsce jego sporządzenia; 
b) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji zamówienia, w tym o 

braku albo o istnieniu wad sprzętu; 
5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad podczas procedury odbiorowej Zamawiający może 

odmówić odbioru i zażądać od Wykonawcy ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym 
niż 7 dni kalendarzowych. 
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6. Wszystkie czynności dokonywane podczas odbiorów, jak i stwierdzone wady będą zawarte w 
protokołach odbioru podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

7. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego zgłaszając gotowość do 
ponownego odbioru i/lub dostawy urządzeń wolnych od wad. 

 
 

§6 
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ RĘKOJMI 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela ………… miesięcznej gwarancji na przedmiot 
zamówienia. Do końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca dołączy instrukcję obsługi w 
języku polskim, wszelkie dokumenty dot. zasady konserwacji i użytkowania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta. 
3.  Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów. 
4. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona 

była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i 
zaleceniami producenta. 

5. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym sprzętem. 
6. Strony ustalają następujące warunki gwarancji: 

a) Sprzęt jest objęty gwarancją braku wad materiałowych i produkcyjnych, 
b) W przypadku otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wadzie bądź niespełnieniu wymogów 

w okresie trwania gwarancji, Wykonawca naprawi lub wymieni Sprzęt, którego dotyczyć będzie 
zawiadomienie, 

c) Sprzęt po naprawie bądź wymianie, będzie objęty gwarancją przez pozostały okres trwania 
oryginalnej gwarancji. 

d) Jeśli Wykonawca wybierze naprawę bądź wymianę Sprzętu, może użyć do niej wyłącznie nowych 
lub wolnych od wad części lub produktów, 

e) W trakcie trwania gwarancji Wykonawca pokryje koszty transportu wadliwego Sprzętu z siedziby 
Zamawiającego oraz koszty transportu zwrotnego transportu Sprzętu do Zamawiającego. 

 
7.  Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku gdy szkoda na Sprzęcie jest skutkiem: 

a) niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji, instalacji, naprawy lub kalibracji (wykonanych przez 
stronę inną niż Wykonawca); 

b) nieautoryzowanej modyfikacji; 
c) niewłaściwego otoczenia; 
d) niepoprawnego użytkowania lub działania poza wytycznymi dotyczącymi przeznaczenia danego 

Sprzętu; 
e) niewłaściwego napięcia; 
f) wypadku, niewłaściwego używania lub zaniedbywania; 
 

 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących sytuacjach: 
a) Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w 
umowie Zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, od Umowy odstąpić 
jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu Umowy. 

b) w przypadku likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
c) w przypadku nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy. 
d) Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z warunkami 

Umowy, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
może od Umowy odstąpić. 



NR POSTĘPOWANIA 

KOPSN/ZC3 /2020 

9 

 

e) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 
części Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia, w wyniku zgodnego oświadczenia woli Stron 
Umowy, zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do jej treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy i określa poniżej warunki ewentualnego wprowadzenia takich zmian. 

4. Strony mogą uzgodnić zmiany wybranych postanowień Umowy również w przypadkach: 
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie przedmiotu Umowy lub wystąpienia 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani Zamawiającego (w szczególności zdarzeń losowych), 
których nie dało się przewidzieć ani im zapobiec, gdy urządzenie stanowiące przedmiot oferty 
zostało wycofane z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a zaproponowane przez Wykonawcę w 
jego miejsce urządzenie posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż urządzenia 
będące przedmiotem oferty w zakresie jego parametrów, cech i funkcjonalności wymaganych oraz 
w zakresie pozostałych parametrów zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i w takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone, 

b) wystąpienia okoliczności umożliwiających zastosowanie nowszych i korzystniejszych dla 
Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania 
Umowy, 

c) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, należnego za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w przypadku ustawowej zmiany przepisów normujących wysokość stawki podatku VAT 
w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Cena brutto umowy ulegnie 
wówczas zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, 
bez zmiany ceny netto umowy.  

 
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności. 
6. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 
 
 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
§ 10 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy 
rzeczowo sąd Zamawiającego. 
§ 11 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 11 
 
OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Psychiatrii 
Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Al. Legionów 11 08-400 Garwolin. 

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 693-529-436, e-mail: iod@kopsn.pl 
3) Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych zgodnie z 

postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. 
4) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą 

przetwarzane w następujących celach:  

mailto:iod@kopsn.pl
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➢ związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,  
➢ związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,  
➢ udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,  
➢ udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.  
 

5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:  
➢ niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie 

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
➢ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO),  
➢ niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich nieprzekazanie spowoduje 
niemożność zawarcia lub wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych 
związanych z zawartą umową jest wymogiem ustawowym wynikającym z m.in. z 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, a także przepisów związanych z 
realizacją obowiązków rachunkowych, obowiązków podatkowo-składkowych, 
przepisów o zamówieniach publicznych, obowiązków archiwizacji danych itp. W 
przypadku danych osobowych, które przekaże nam Pan/Pani dobrowolnie – podstawą 
legalizującą ich przetwarzanie będzie zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt 
a) RODO na warunkach określonych w art. 7 RODO. 

7) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej - będą 
mieć wyłącznie upoważnieni przez pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.  
 

8) ) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:  
➢ podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz  
➢ organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 
podstawę prawną.  

 
9) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.  

 
10) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim 

dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:  
➢ czasu obowiązywania umowy,  
➢ przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez 

określony czas, 
➢ okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.  
 

11) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:  
➢ dostępu do swoich danych osobowych,  
➢ żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  
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➢ żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia 
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania,  

➢ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na 
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby 
marketingu bezpośredniego,  

➢ przenoszenia swoich danych osobowych,  
➢ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

12) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma 
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan 
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.  

13) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji.  
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Załącznik nr 3 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu pt „ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU SAMODZIELNEGO 
POMIARU TEMPERATURY CIAŁA   dla Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w 
Garwolinie.”  oświadczamy że: 

 
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności posiadamy wiedzę i 

doświadczenie; 
b) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
c) jesteśmy w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.  
d) Nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek 

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 

 
 

 
 
 
 
.........................., dnia.............. 2020 r. 

 
 
 

........................................... 
(podpis upoważnionego przedstawiciela) 


