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Przygodzice, dnia 02.04.2021 r. 
 

 
Zapytanie o cenę  

 
 
 

Zamawiający: 
MiBM sp. z o. o. sp. k.                           
Ul. Inżynierska 6 
63 – 421 Przygodzice 
 
 

MiBM sp. z o. o. sp. k. 
z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 6, 63 – 421 Przygodzice 

Tel.: 502739004 
NIP 622-274-21-65, REGON 301489732 

realizuje projekt w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,  
Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,  

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu 
pn.  „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania maszyn specjalnego przeznaczenia o dużych 

gabarytach” 
 
 
 

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 
 
 
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w Rozdziale 6.5, 
pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020, wydanych przez Ministra Rozwoju (dalej zwane Wytycznymi horyzontalnymi). Wytyczne 
horyzontalne, do których odwołuje się niniejsze postępowanie, publikowane są na stronie internetowej: 
https://funduszeeuropejskie.gov.pl/  
 
I. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
1. Serwera danych i aplikacji wraz z oprogramowaniem – 1 szt.; 
2. Komputerów stacjonarnych – 2 szt.; 
3. Stanowisk mobilnych (tabletów) – 2 szt.; 
4. Routera – 1 szt.; 
5. Drukarki ze skanerem kodów QR – 1 szt. 
niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania maszyn specjalnego przeznaczenia 
o dużych gabarytach. 
 
 



 

 
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania maszyn specjalnego przeznaczenia o dużych gabarytach” 

 

 2 

Kody CPV: 
48820000-2 Serwery 
48219700-3 Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego 
30213300-8 – komputer biurkowy  
30214000-2 - stacje robocze 
48700000-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego 
48300000-1 – pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, 
tworzenia harmonogramów i produkowania 
30213200-7 Komputer tablet 
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 
30232100-5 - Drukarki i plotery 
30216110-0 - Skanery komputerowe 
 
Cel zamówienia: 
Celem zamówienia jest dostawa: serwera danych i aplikacji wraz z oprogramowaniem – 1 szt., 
komputerów stacjonarnych – 2 szt., stanowisk mobilnych (tabletów) – 2 szt., routera – 1 szt. oraz 
drukarki ze skanerem kodów QR – 1 szt. 
Umożliwi to osiągnięcie głównego celu projektu w postaci wdrożenia nowej technologii wytwarzania 
maszyn specjalnego przeznaczenia o dużych gabarytach wykonanych z dużą dokładnością, co ma 
istotny wpływ m. in. na ich żywotność, stabilność pracy, czy na precyzję wykonywanej z ich użyciem 
produkcji.  
Wdrożenie nowej technologii umożliwi firmie MiBM wykonywanie trudnych, skomplikowanych maszyn 
składających się z wielu detali wymagających wykonania ich w sposób bardzo precyzyjny i trwały w 
krótkim czasie.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej i jest zgodny z wnioskiem o 
dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania maszyn specjalnego 
przeznaczenia o dużych gabarytach”. 
 

Przedmiot zamówienia 
(nazwa kategorii wydatku) Wymagane minimalne parametry techniczne: 

 
Serwer danych i aplikacji 

– 1 szt. 
 

Kod CPV 48820000-2 
Serwery 

 

 
Komputer przeznaczony do pracy ciągłej, wyposażony w redundantny 
system zasilania oraz agregowania danych.  
 
Serwer danych przeznaczony do zabudowy w szafach serwerowych 
typu 19” RACK. 
 
 
Liczba gniazd procesorów: 2 szt. 

 
Wyposażony w moduły DIMM pamięci DDR4 o częstotliwości do 2133 
MT/s - 2 szt. 
 
 
Wyposażony w dyski HDD - 3,5-calowe dyski twarde z kablem – 4 szt. 
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Wyposażony w karty sieciowe LOM 1GbE – 4 szt. 

 
Oprogramowanie do 

serwera danych i aplikacji 
– 1 szt. 

 
Kod CPV 48219700-3 

Pakiety 
oprogramowania do 

serwera 
komunikacyjnego 

 
 

 
Oprogramowanie Microsoft Windows Serwer 2016 Standard lub 
równoważne do obsługi serwera danych i aplikacji zgodne z zakresem 
równoważności opisanym w załączniku nr 2 

 
Komputery stacjonarne – 

2 szt. 
 

Kody CPV: 
30213300-8 – komputer 

biurkowy  
30214000-2 - stacje 

robocze 
48700000-5 – Pakiety 

oprogramowania 
użytkowego 

48300000-1 – pakiety 
oprogramowania do 

tworzenia dokumentów, 
rysowania, 

odwzorowywania, 
tworzenia 

harmonogramów i 
produkowania 

 
 
 
 

 
Wyposażone w czterordzeniowy procesor typu AMD co najmniej 
siódmej generacji lub równoważny zgodny z zakresem 
równoważności opisanym w załączniku nr 2 
 
Wyposażone w system operacyjny Windows lub równoważny zgodny 
z zakresem równoważności opisanym w załączniku nr 2 
 
 
Wyposażone w 23,8-calowy wyświetlacz FHD (1920 x 1080) z 
powłoką przeciwodblaskową i wąską ramką, o szerokim kącie 
widzenia (IPS) 
 
 
Wyposażone w dysk 32GB DDR4 2400 MHz 

 
Wyposażone w dysk twardy 6 Gb/s 2 TB 7,2 tys. obr./min 

 
Wyposażone w oprogramowanie Microsoft Office Professional lub 
równoważne zgodne z zakresem równoważności opisanym w 
załączniku nr 2 
 

Stanowiska mobilne 
(tablety) – 2 szt. 

 
Kod CPV 30213200-7 

Komputer tablet 
 

 
Stanowiska mobilne komunikujące się bezprzewodowo z innymi 
urządzeniami. Muszą znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej. 
 
 
wyposażone w rysik S Pen 

 
Wyposażone w baterię 6,000mAh 

 
Taktowanie procesora 2.15GHz, 1.6GHz 
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Router – 1 szt. 
 

Kod CPV 30236000-2 
Różny sprzęt 
komputerowy 

 

Zapewniający komunikację pomiędzy stanowiskami mobilnymi a 
serwerem danych i aplikacji. 

 
Wyposażony w procesor 600MHz. 

 
Wyposażony w pamięć RAM 128 MB. 

 
Umożliwiający korzystanie z sieci LAN zarówno przewodowo, jak i 
bezprzewodowo. 
 
 
Prędkość transferu danych - obsługujący poziomy 10/100/1000 Mbit/s 
w technologii okablowania Base-T(X). 
 
 
Urządzenie spełniające standardy Wi-Fi 802.11b, 802.11g oraz 
802.11n. 
 
 
Możliwość eksploatowania przełącznika w temperaturze od -35 do 65 
stopni Celsjusza. 
 

Drukarka ze skanerem 
kodów QR – 1 szt. 

 
Kody CPV: 

 30232100-5 - Drukarki i 
plotery 

30216110-0 - Skanery 
komputerowe 

 

 
Drukarka kodów QR – dedykowana drukarka etykiet wyposażona w 
system separacji etykiet. 
Skaner kodów QR – skaner ręczny umożliwiający odczyt kodów QR. 
 
 
Drukarka kodów QR – podstawowe parametry: 
-rozdzielczość 203 dpi; 
-szybkość druku 127 mm/s; 
-obsługa kodów QR. 
 
 
Skaner kodów QR – podstawowe parametry: 
-obsługa kodów QR; 
-zasięg odczytu: 110 cm; 
-interfejs USB. 
 

 
 

Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza 
ofertowego. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
 
Wymaga się, aby oferty były ważne do 30 kwietnia 2021 roku. 
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Planowany termin zawarcia umowy z dostawcą: do 20 kwietnia 2021 roku. 
 
II. Sposób obliczania ceny: 
 
Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.  
 
Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na 
złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert. 
 
 
III. Termin składania ofert: 
 

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 02.04.2021 r. i będą 
one przyjmowane do dnia 12.04.2021 r. do godz. 12:00 

 
 
Oferty będą rozpatrywane po 12.04.2021 r. 
 
IV. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia: 

 
Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 17.05.2021 r. 
 
Miejsce wykonania zamówienia: 
Ul. Inżynierska 6 
63 – 421 Przygodzice 
 
 
V. Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:  
 
Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami: 
 
L.  P.             KRYTERIUM             WAGA        JEDNOSTKA MIARY 
  1.         Cena       40%                     waluta PLN lub inna 
 
  2.    Gwarancja       40%         miesiące 
 
  3.       Czas reakcji serwisu (liczony od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego 
do momentu rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę)   20%         godziny 
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w 
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):  
 
1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
 
       Cena netto oferty najtańszej  
——————————————— x 40 = ilość punktów   
         Cena netto oferty badanej  
 
Przez cenę netto Zamawiający rozumie cenę bez podatku od towarów i usług (VAT). 
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Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie 
upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 
przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego 
przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 
Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
złożenia wyjaśnień co do podstaw oszacowania ceny. 
Zamawiający w każdym wypadku wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jeżeli zaoferowana przez 
niego cena będzie niższa o co najmniej 30% od średniej wartości ofert złożonych w postępowaniu. 
W powołanych przypadkach Zamawiający wezwie Oferenta do szczegółowego określenia podstaw 
oszacowania oczekiwanej ceny. Oferent będzie zobligowany do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni od 
daty otrzymania przez niego wezwania Zamawiającego. Wezwanie będzie kierowane na adres e-mail, 
wskazany w formularzu oferty. 
W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia Oferenta 
wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego część, odwołując się do rażąco niskiej 
ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. 
Jeżeli podany w formularzu oferty adres e-mail będzie nieprawidłowy lub będzie uniemożliwiał kontakt 
Zamawiającego z Oferentem, oferta zostanie odrzucona. 
W przypadku odrzucenia oferty, Oferent otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem. 
W przypadku, gdyby oferent wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny dokonał zmiany swojej 
oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie ustanowionych kryteriów – oferta ta zostanie 
odrzucona. 
 
2. Punkty za kryterium „gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
 
                   Gwarancja w ofercie badanej  
————————————————————————   x 40 = ilość punktów   
    Gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert 
 
Gwarancja liczona od daty odbioru urządzenia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem z 
klauzulą „bez zastrzeżeń”. Nie krótsza niż 12 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia. 
Oferta, która będzie odwoływała się do krótszego, niż 12 miesięcy, terminu gwarancji, zostanie 
odrzucona jako niespełniająca warunków postępowania. 
 
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 12 
miesięcy do 36 miesięcy.  
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, 
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci.  
Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 36 
miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 36 m-cy - najdłuższy 
przyjęty w kryterium oceny ofert. Wykonawcy zobowiązani są oferować długości okresu gwarancji 
w pełnych miesiącach w przedziale od 12 do 36 miesięcy. 
 
3. Punkty za kryterium „czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
 
 Czas reakcji serwisu najkrótszy spośród wszystkich ofert 
————————————————————————-—-   x 20 = ilość punktów   
             Czas reakcji serwisu w ofercie badanej 
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Czas reakcji serwisu liczony w godzinach od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do 
momentu rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę.  
 
Uwaga – ze względu na to, że oświadczenie o czasie reakcji serwisu może decydować o wyborze 
oferty, zobowiązanie Wykonawcy będzie przeniesione do umowy oraz będzie zabezpieczone karami 
umownymi. Zamawiający wskazuje, że za każdą godzinę spóźnienia, względem oświadczenia 
złożonego w ofercie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 złotych. W przypadku, gdy 
wartość szkody będzie wyższa od wartości kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  
 
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych 
kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „cena netto” + ilość punktów uzyskanych w 
kryterium 2  „gwarancja” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 3 „czas reakcji serwisu”. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 
 
Uwaga. Objęte ofertą oraz poddane ocenie pod względem zgodności z kryteriami: cena, gwarancja 
oraz czas reakcji serwisu zostaną przeniesione do umowy, zawartej z wyłonionym wykonawcą. 
Zobowiązania wyłonionego oferenta w zakresie kryteriów oceny będą uznawane za istotne. Prawidłowa 
realizacja zobowiązań Wykonawcy w zakresie kryterium gwarancja (w miesiącach) oraz czas reakcji 
serwisu (w godzinach) zostanie zabezpieczona w treści umowy karami umownymi. 
 
 
VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą  na adres siedziby firmy, tj.:  
 
MiBM sp. z o. o. sp. k.                           
Ul. Inżynierska 6 
63 – 421 Przygodzice 
 
lub drogą elektroniczną na adres: lukasz.kosmala@mibm.pl 
 
w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 02.04.2021 r. do dnia 12.04.2021 r. do 
godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
 
Oferta (wraz z wymaganymi załącznikami) musi być podpisana przez osobę (lub osoby) upoważnione 
do reprezentowania oferenta. Zamawiający ustali, czy oferta została podpisana przez osoby 
upoważnione na podstawie dostępnych publicznych rejestrów. W przypadku ofert składanych przez 
spółki cywilne, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy spółki cywilnej. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym 
pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa. 
 
Uwaga: oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta 
w świetle publicznie dostępnych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty, zostanie 
odrzucona, bez wezwania do poprawy. 
 
Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 14.04.2021 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub 
mailowej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.   
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Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej https://mibm.pl.  
 
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania o cenę. Dokonaną zmianę zapytania o cenę Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej https://mibm.pl.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania 
przyczyn. Zastrzega sobie również prawo do zwrócenia się do oferentów z prośbą o wydłużenie terminu 
związania z ofertą. 
 
 
VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między podmiotem MiBM sp. z o. o. sp. k. lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu MiBM sp. z o. o. sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu MiBM 
sp. z o. o. sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w 
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 
 
Aby zapewnić oferentom możliwość złożenia wskazanego oświadczenia Zamawiający wskazuje, że do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta oraz do wykonywania czynności związanych 
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy uprawnione są następujące osoby: 

• Łukasz Kosmala 
• Sławomira Kosmala 

VIII. Warunki zmiany umowy: 

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania o cenę, może 

zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:  

a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od 
towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed 
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wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca 

jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych 

stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy 

uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do 

uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji 

umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.  

b) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia 

okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający 

postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 

dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. 

W świetle tego postanowienia, „Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się 

do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego 

przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję 

zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego 

projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej 

relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego 

przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których 

modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie 

zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez 

całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (…)”. 

W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by możliwe było odwrócenie lub 

naprawienie skutków wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.  

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, możliwa jest także 

zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy. 

c) Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany Wykonawcy, gdy  wynika ona z sukcesji 

uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego Wykonawcy, w wyniku 

restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego dostawcy, 

który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem, że nie 

pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, 

wynikających z niniejszego zapytania o cenę, umowy o dofinansowanie zawartej z 

Województwem Wielkopolskim oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych. 

d) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu 

wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu 
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wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał nieprzewidywalną, 

wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które 

uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie 

niniejszej Umowy i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie 

ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i 

uzasadnioną należytą starannością. W takim wypadku, umowa zostanie wydłużona o czas 

trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej lub 

zostanie zmieniony termin wykonania obowiązku wynikającego z umowy, o czas trwania siły 

wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej. 

W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu 

realizacji umowy. 

e) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu 
wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu 

działania osoby lub osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności ani Wykonawca, 

ani Zamawiający. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, że ziścił się ten warunek, 

umowa zostanie wydłużona o czas niezbędny do odwrócenia skutków działania osoby lub osób 

trzecich.  

W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy. 

f) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzenia nowych regulacji prawnych, mających 

wpływ na wykonanie niniejszej Umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten 

sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym. W takim przypadku możliwa jest 

także zmiana terminu realizacji umowy. 

g) Umowa z Wykonawcą może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o 
dofinansowanie, zawartej przez Zamawiającego z Województwem Wielkopolskim. W takim 

przypadku, umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała 

obowiązującym postanowieniom umowy o dofinansowanie. 

h) Możliwa jest zmiana umowy z Wykonawcą, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw 

lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług 

lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego,  
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• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

 

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego,);  

b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) 

teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

 

IX. Załączniki do zapytania o cenę: 
 

1. Formularz ofertowy; 
2. Zakres równoważności. 

 


