
 

 

 

 

   

 

Warszawa, dnia 29/01/2020 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 3/2020 - SARCO 

I. ZAMAWIAJACY 

OncoArendi Therapeutics S. A. 

ul. Żwirki i Wigury 101 

02-089 Warszawa 

NIP: 728 27 89 248 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Paula Chmielewska 

e-mail: p.chmielewska@oncoarendi.com  

Tel. 798 352 548 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Jednorazowy zakup wysokoprzepustowego skanera mikroskopowego do skanowania preparatów histologicznych 
w jasnym polu wraz z obsługującym go sprzętem komputerowym oraz pakietem narzędzi informatycznych do 

zdalnego dostępu do skanów (platforma tele-patologii). 

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu:  

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” 

(MAZOWSZE/0128/19) 

w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze 

środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie. 

III. TRYB ZAMÓWIENIA 

III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone z zachowaniem uczciwej konkurencji, równego 

traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności, obiektywizmu oraz efektywności. 

Zamawiający działa w celu zapewnienia, żeby wszyscy potencjalni wykonawcy mieli taki sam dostęp do 

informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem 

pozostałych, a postępowanie przeprowadzone będzie w sposób transparentny. 

III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania 

przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty. 

III.4 W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem 

dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi 

Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zmiany 

mogą wpłynąć na ich treść, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanej zmianie 

Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej oraz prześle ją drogą mailową do wszystkich 

potencjalnych Wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert, lub którzy 
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złożyli już oferty. 

III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do zawarcia 

umowy. 

III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH 

WARUNKÓW 

IV.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną 

z opisem przedmiotu zamówienia. 

IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

A) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

B) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie 

zamówienia; 

C) dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie 

minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. 

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

przedstawionych przez Wykonawcę (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2). 

IV.3 Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym. Za Wykonawcę  

powiązanego uznaje się podmiot: 

a) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

b) będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku 

faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 

dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi, 

c) będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w 

rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014, 

d) będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca załączy do oferty 

Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Oświadczenie stanowi 

Załącznik nr 3). 

 

IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do 

składania ofert, a w szczególności istotnych warunków zamówienia. 



 

 

 

 

   

 

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod CPV: 38634000-8 - mikroskopy optyczne  

Opis przedmiotu zamówienia:  

Wysokoprzepustowy skaner mikroskopowy do skanowania preparatów histologicznych w jasnym polu wraz z 

obsługującym go sprzętem komputerowym oraz pakietem narzędzi informatycznych do zdalnego dostępu do 

skanów (platforma tele-patologii). 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Składowa Obszar Opis cech wymaganych: 

Ogólne  minimum: dostawa sprzętu do siedziby 

kupującego (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 
101) wraz z instalacją oraz przeszkoleniem z 

obsługi sprzętu dla przyszłych użytkowników 

 

gwarancja - minimum 12 miesięcy 

 

autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski 

 

Skaner mikroskopowy Stan sprzęt nowy, nieużywany, bez dodatkowych 
modyfikacji 

 

 

 

Kompatybilność ze 
szkiełkami 

mikroskopowymi 

 

sprzęt kompatybilny przynajmniej ze 

standardowe szkiełka mikroskopowe 26 x 76 
mm (+/- 1 mm), grubość w zakresie 0,9-1,2 

mm 

Pojemność całkowita 
i pojemność kaset 
podajnika 

- pojemność całkowita - minimum 200 szkiełek 

- podajnik podzielony na kasety podajnika 

mieszczące minimum 20 szkiełek/kasetę 

Typ sensora  matryca RGB CMOS do pracy w jasnym polu 

lub inna technologia pozwalająca na uzyskanie 
kolorowego obrazu preparatu mikroskopowego 

Obiektyw - pojedynczy, wbudowany 

- powiększenie 20x 

- planarny, apochromatyczny, nieimmersyjny 

- apertura numeryczna minimum 0,74 

 

Oświetlenie typu LED lub halogenowe 

 

Tryby skanowania - tryb odpowiadający powiększeniu obiektywu 
20x (rozdzielczość mniejsza bądź równa 0,5 
µm/px) 
- tryb odpowiadający powiększeniu obiektywu 

40x (rozdzielczość mniejsza bądź równa 0,25 
µm/px) 
 

Czas skanowania 

(preparatu o 

wymiarach 15 x 15 

mm) 

 

- tryb 20x – nie dłużej niż 75 s 

- tryb 40x – nie dłużej niż 185 s 

 

 

wstępny podgląd niskiej rozdzielczości (mapa 
preparatu) na podstawie, którego określone 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

Mapa preparatu i 

pole skanowania 

 

zostają obszary skanowania (możliwość 
automatycznego i manualnego wyboru jednego 

lub więcej obszarów skanowania na 
pojedynczym szkiełku) 
 

 

możliwość automatycznego podziału mapy 
płaszczyzny ostrości preparatu na mniejsze sub 
płaszczyzny w zależności od zdefiniowanej 
wielkości skanowanego preparatu. 
 

Punkty ostrości automatyczny bądź manualny wybór minimum 
3 punktów ostrości na pojedynczy obszar 

skanowania, tworzących płaszczyznę ostrości 
preparatu/pola skanowania 

 

Pole podpisu 

szkiełka 

obraz pola podpisu szkiełka mikroskopowego 
jest rejestrowany i wchodzi w skład 
metadanych oraz może być wyświetlany i 
ukrywany w platformie do tele-patologii 

 

Zabezpieczenie 

urządzenia w czasie 
procesu skanowania 

Elektromechaniczna blokada zabezpieczająca 
przed przypadkowym otwarciem pokrywy 

dostępu do magazynków z preparatami w 
czasie procesu skanowania 

 

Oprogramowanie do 

przeprowadzania skanów  
Kompatybilność oprogramowanie dedykowane do oferowanego 

skanera mikroskopowego i pozwalające na 
pełną kontrolę nad tym urządzeniem 

 

Tryby obsługi możliwy tryb manualny, automatyczny i/lub 

półautomatyczny 

 

Profile możliwe zdefiniowanie minimum 3 profili 
skanowania (tj. pakietów wcześniej ustalonych 
ustawień sprzętu, trybów skanowania i miejsca 
zapisu plików)  
 

możliwe jest nadawanie różnym szkiełkom 
różnych profili skanowania podczas 
pojedynczej sesji skanującej 
 

Metadane do plików skanów dołączane są w sposób 
automatyczny metadane - minimum dane 

dotyczące warunków przeprowadzenia skanów 
i obraz pola podpisu szkiełka 

 

Pliki skanów pliki skanów kompatybilne z platformą do tele-

patologii bez konieczności przeprowadzenia ich 
konwersji 

 

Oprogramowanie do 

wizualizacji skanów 

Kompatybilność oprogramowanie kompatybilne z plikami 

uzyskanymi z oferowanego skanera 

mikroskopowego a także umożliwiające 
bezpośredni odczyt (bez potrzeby ich 
konwersji) następujących formatów plików: 
svs, mrxs, ndpi lub czi 

 

Metadane możliwe jest wyświetlanie metadanych (w tym 
pola podpisu szkiełka mikroskopowego) 
 



 

 

 

 

   

 

Eksport obrazów możliwe jest eksportowanie całych lub 
fragmentów skanów do formatów przynajmniej 
JPG, TIFF 

 

Obsługa  płynna regulacja powiększenia i przełączenie 
się między standardowymi zdefiniowanymi 
wartościami powiększeń (np. 2,5x; 5x; 10x; 
20x; 40x), obrót o dowolny kąt i odbicie 

lustrzane widoku 

 

możliwość regulacji parametrów jasności i 
kontrastu wyświetlania preparatu 

 

wyświetlanie mapy nawigacyjnej preparatu i 
funkcje: śledzenia przeglądanego obszaru 
preparatu, różnicowanie graficzne obejrzanego 
już fragmentu preparatu od nieobejrzanego 

 

Adnotacje możliwość nanoszenia adnotacji, oznaczeń i 
wykonywania pomiarów na skanach 

 

Porównywanie 
preparatów 

możliwy jest podział ekranu i prezentacja 
więcej niż jednego skanu jednocześnie, z 
możliwością synchronizacji widoku (tryb 

porównawczy) 
 

Stacja robocza Kompatybilność stacja robocza dostosowana do skanera 

mikroskopowego, o parametrach procesora 

przynajmniej takich, jakie producent skanera 

wskazał jako optymalne 

 

Składniki - stacja robocza,  

- dyski DDH i/lub SSD o objętościach, które w 
sumie pozwalałyby (nie wliczając przestrzeni 
zajmowanej przez system i oprogramowanie) 

na tymczasowe przechowywanie przynajmniej 

1000 skanów (zeskanowanych w trybie 20x 
preparatów o wymiarach 15x15 mm, przy 
maksymalnej rozdzielczości matrycy)  
- RAM niemniej niż 32 GB 

- minimum jedno gniazdo USB 3.0 lub 3.1 

- karta graficzna dedykowana 

- monitor - minimum 20-calowy, płaski, 
LED/LCD, z matrycą IPS 

- mysz, klawiatura,  

- system – kompatybilny oprogramowaniem do 

sterowania skanowaniem, oprogramowaniem 

do wizualizacji skanów, oraz pozwalający na 
administrację platformą do tele-patologii 

- możliwość podłączenie do sieci Internet 
 

Platforma do tele-patologii Kompatybilność sieciowa i niezależna platforma informatyczna 

(zestaw narzędzi informatycznych) do tele-

patologii, kompatybilna ze skanami 

uzyskanymi z oferowanego skanera 

mikroskopowego, bez konieczności dodatkowej 
konwersji  

 

Interface platforma umożliwia dostęp do zeskanowanych 
preparatów przez przeglądarkę internetową 
(minimum: chrome, firefox, Edge lub safari) 



 

 

 

 

   

 

bez konieczności instalowania dodatkowych 
aplikacji lub plug-in,  

 

Dostęp do platformy dostęp możliwy z komputerów z systemami 

operacyjnymi minimum: Windows, Linux, 

MacOSX 

 

dostęp na podstawie nazw użytkownika oraz 
haseł – dostępy o różnych stopniach uprawnień 
dla użytkowników – minimum: konto 

administratora oraz trzy konta użytkownika 

 

Dostęp 
administratora 

pełen dostęp do ustawień systemu oraz danych 
zawartych w platformie 

 

Możliwość wprowadzania preparatów do bazy 
danych platformy i usuwania ich 

(przestrzeń serwerowa jest zapewniana przez 
kupującego) 
 

możliwość nadawania dostępu do platformy 
określonej liczbie użytkowników (minimum 3 
osoby), grupowania użytkowników oraz 
ograniczania dostępu do preparatów i 
nadawanie uprawnień do wyświetlania 
określonych metadanych plików skanów 

 

możliwość kategoryzowania skanów w foldery 

 

Dostęp użytkownika możliwy jednoczesny dostęp do platformy 
więcej niż jednego użytkowania w tym samym 
czasie (wyłączając administratora) 
 

możliwość manipulowania widokiem slajdu – 

płynna regulacja powiększenia, przełączenia 
się między standardowymi zdefiniowanymi 

wartościami powiększeń (np. 2,5x; 5x; 10x; 
20x; 40x), obrót o dowolny kąt i odbicie 
lustrzane widoku, możliwość dostosowania 
parametrów jasności i kontrastu wyświetlania 

 

możliwość nanoszenia adnotacji, wykonywania 
pomiarów na preparatach i ich tagowania, z 

możliwością administracyjnego blokowania 
edycji skanów przez wybranych użytkowników 

 

dla zdefiniowanych przez administratora 

użytkowników - możliwość wyświetlania 
metadanych plików skanów oraz 
przeszukiwania bazy preparatów na podstawie 

tych metadanych 

 

Automatyczne 

publikowanie w 

platformie 

możliwość automatycznego publikowania w 
platformie skanów zapisanych w określonym 
folderze na stacji roboczej (podłączonej do 
sieci Internet) 

 

 

 

Integracja i 

rozbudowa 

Wymagane dostarczenie dokumentacji 

integracyjnej dla platformy do tele-patologii 



 

 

 

 

   

 

(API) zawierającej dokładny opis składni 
poleceń jakie mogą być wykorzystane przy 
integracji z systemami informatycznymi 

 

 

Termin realizacji zamówienia: Nie dłuższy niż wskazany w pkt.3 Załącznika nr 1 do Zaproszenia do Składania 

Ofert. 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT  

VI.1 Cena – Waga: 80% (80 pkt) 

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie 

ze wzorem:  

𝑃𝑐 = 𝐶𝑚𝑖𝑛𝐶𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑥80 
Pc – Punkty w kryterium ceny 

Cmin – cena netto najniższa 

Cbadana – Cena netto badanej oferty 

80 – waga kryterium (80%) 

 

VI.2 Czas dostawy – Waga: 10% (10 pkt) 

W kryterium Czas dostawy punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym zapisem:  

- 10 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana maksymalnie w 49 dni od potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia 

- 5 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w terminie od 50 do 70 dni od potwierdzenia 

przyjęcia zamówienia 

- 0 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w terminie powyżej 70 dni od potwierdzenia 

przyjęcia zamówienia 

10 – waga kryterium (10 %) 

 

VI.3 Posiadanie aktualnego certyfikatu CE dla sprzętu do diagnostyki medycznej in vitro (CE-IVD) 

– Waga: 10% (10 pkt) 

W kryterium Posiadania certyfikatu CE punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym zapisem:  

- 10 punktów – gdy dostawca wraz z ofertą załączy kopię wskazanego certyfikatu  

-  0 punktów – gdy dostawca nie dołączy wskazanego certyfikatu 

10 – waga kryterium (10 %) 

Brak posiadania wyżej wskazanego certyfikatu nie będzie powodował odrzucenia oferty. 



 

 

 

 

   

 

VI.4 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego, 

ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

VII.1 Oferta powinna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku 

podpisywania oferty przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa. 

VII.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie. 

VII.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

VII.4 Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, do dnia 05/02/2020 do godz.: 23:59. 

VII.5 Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

p.chmielewska@oncoarendi.com    

VII.6 Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie VII.5 adres e-mail. 

VII.7 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty 

niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

VII.8 Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. I lub 

telefonicznie pod nr tel. 798 352 548 do dnia 03/02/2020 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do 

kontaktu jest Paula Chmielewska: p.chmielewska@oncoarendi.com   

VII.9 Zapytania w zakresie formalnych zapisów zaproszenia należy kierować na adres 

k.kazimierczak@oncoarendi.com do dnia 03/02/2020 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu 

jest Kinga Kazimierczak. 

VII.10 Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 od daty wyznaczonej na składanie 

ofert). 

VII.11 Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. 

VII.12 Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 

podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie 

mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. 

Zm.). 

VII.13 Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy 

– zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. 

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

VII.14 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. 

VII.15 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN), euro 

(EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).                
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VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Informacje o wyniku postępowania zostaną 

również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.oncoarendi.com). 

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

IX.1 Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i 

ofercie. 

IX.2 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 

A) zmiany dotyczą̨ realizacji dodatkowych dostaw/usług od dotychczasowego Wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się ̨ niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

i. zmiana Wykonawcy nie może zostać́ dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność́ lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla zamawiającego, 

iii. wartość́ każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie, 

B) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

i. konieczność́ zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością̨, nie mógł przewidzieć́, 

ii. wartość́ zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

C) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość́ zmian jest mniejsza niż̇  

214 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

IX.3 Informacje dotyczące kar umownych: 

A) W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w pkt. 3 

Załącznika nr 1 do Zaproszenia do Składania Ofert) o co najmniej 15 dni, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% ceny oferowanej netto zamówienia 

pozostającego w zwłoce za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 2% ceny oferowanej netto 

zamówienia pozostającego w zwłoce za każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał 

też uprawnienie do odstąpienia umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji 

zamówienia o co najmniej 60 dni. Prawo do odstąpienia można wykonać do 31 grudnia 2020 roku. 

http://www.oncoarendi.com/


 

 

 

 

   

 

B) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 

ofertowego netto. 

C) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa 

Zamawiającego doręczona do Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

D) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar 

umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych. 

E) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej 

Zamawiającego. 

F) Kary umowne podlegają sumowaniu. 

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

A) Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego.  

B) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia. 

C) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z 

Zamawiającym. 

D) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO. 


