Nr sprawy 3/PA/2016
Instytut

Przemysłu

Organicznego

Oddział

w

Pszczynie,

zaprasza

do

udziału

w postępowaniu prowadzonym w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pub licznych, zwaną
w dalszej części SIWZ „Pzp” ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) na:

„Dostawę chromatografu cieczowego z detektorem DAD”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził:

Kierownik Oddziału
dr Przemysław Fochtman

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna, woj. Śląskie tel. /fax (0 32) 210 30 81
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipo-pszczyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytut Badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chromatografu
cieczowego z detektorem DAD. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD.
a) Chromatograf cieczowy z detektorem diodowym (DAD) wraz z osprzętem (komputer,
monitor, drukarka, kable) i oprogramowaniem do jego obsługi oraz rejestracji i obróbki
wyników z możliwością rozbudowy o spektrometr mas typu potrójny kwadrupol musi
posiadać:
 Detektor diodowy
 z zakresem spektralnym nie gorszym niż 190-800 nm;
 szumy detektora co najwyżej ± 1 x 10-5 AU;
 co najwyżej 1 nm dokładność fali;
 szybkość zbierania danych co najmniej 100 Hz;
 możliwość

automatycznego

rozszerzenia

podstawowego

zakresu

dynamicznego minimum 10 – krotnie;
 możliwość dekonwolucji pików nachodzących;
 Dwie pompy lub pompę (z układem równoległym tłoków) umożliwiające pracę
z gradientem co najmniej czteroskładnikowym oraz degazer próżniowy;

 zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10,0000 ml/min z krokiem
0,0001 ml/min w całym zakresie;
 maksymalne ciśnienie pracy co najmniej 400 bar, możliwość rozbudowy
o kolejne 100 bar;
 wbudowany automatyczny system przemywania tłoków;
 precyzja przepływu nie większa niż 0,06% RSD;
 dokładność przepływu nie większa niż 1%;
 Automatyczny

podajnik

próbek

(autosampler)

na

minimum

80

vialek

o pojemności 1,5 - 2 ml;
 regulowana wielkość nastrzyku w zakresie co najmniej od 0,1 do 100,0 μl;
 przeniesienie próby (caryover) nie większy niż 0,005%;
 zestaw buteleczek o pojemności 1,5 - 2 ml z nakrętkami do autosamplera
co najmniej 200 sztuk;
 Termostat kolumn pracujący w zakresie od 10° C poniżej otoczenia do co najmniej
70° C, z dokładnością ustawienia temperatury nie gorszą niż ± 1° C;
 Zestaw różnych kolumn (min. 3 szt.), które umożliwią oznaczenie większości
substancji organicznych wchodzących w skład między innymi środków ochrony
roślin, leków, leków weterynaryjnych oraz odpowiednich do nich przedkolumn;
 Odpowiednie okablowanie, złączki i przewody do uruchomienia aparatu;
 Zestaw butelek 1 L na rozpuszczalniki min. 5 szt.;
 Zestaw komputerowy (monitor LCD 24”, system operacyjny Windows7,
oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2013 – pełna wersja, nagrywarka
DVD);
 Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, zbierania, analizy,
przechowywania i przetwarzania danych dla systemu HPLC;
 Instrukcja obsługi w języku polskim.

Wymagania dodatkowe:
Po zainstalowaniu chromatografu aparat powinien być gotowy do pracy bez dodatkowych
zakupów (z wyjątkiem zakupu rozpuszczalników). Cena powinna obejmować dostarczenie
urządzenia pod wskazany adres, instalację, walidację aparatury i oprogramowania z pełną
dokumentacją oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania
w laboratorium użytkownika. Urządzenie musi być objęte min. 24 miesięczną gwarancją,

liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego. Oferowane urządzenie musi być
fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i wad prawnych. Urządzenie musi posiadać
deklarację zgodności, przez co należy rozumieć wystawione przez producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela oświadczenie stwierdzające, że wyrób jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą i posiadać
oznakowanie CE – zał. nr 5 do SIWZ.
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Pracownia Analityczna, Instytut Przemysłu
Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.22.00-4 Chromatografy
II.1.5) Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.
II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
II.1.7) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy.
II.1.8) Wadium nie jest wymagane. Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 4 tygodnie od dnia
podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten Zamawiający uzna
za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zał. 1 do
SIWZ;

2. Posiada wiedzę i doświadczenie. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie
w zakresie objętym zamówieniem. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony,
jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zał. 1 do SIWZ;
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zał. 1 do SIWZ;
4. Spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie
zgodnie z zał. 1 do SIWZ;
5. Odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykaże, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych;.
6. Odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykaże, że
brak jest podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
(sporządzone według wzoru druku – zał. nr 1do SIWZ);
2. Oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy (sporządzone według wzoru druku – zał. nr 2 do SIWZ),
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
III.4) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej – zał. nr 3 do SIWZ;

2. Oferta, a także wszystkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę
lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;
3. Podpisy na ofercie powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką;
4. Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami w SIWZ. Należy
przedstawić

opis

techniczny

oferowanego

urządzenia

ze

szczególnym

uwzględnieniem parametrów wymaganych w SIWZ;
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
odręcznie przez osoby określone w pkt 2;
6. Ofertę wraz z wszystkimi podpisami i załącznikami na kolejno ponumerowanych
stronach należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
7. Koperta powinna być zaadresowana i opisana „Dostawa chromatografu
cieczowego z detektorem DAD”. NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM
29.03.2016 r. o godz. 10:00”;
8. Kopertę poza oznakowaniem wskazanym w pkt. 7 należy opatrzyć dokładną nazwą
i adresem wykonawcy.
Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty,
jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku,
Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.
III.5) TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
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.
3. Przedłużenie terminu

związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania
i otwarcia ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który łącznie
uzyska najwyższą ilość punktów w kryteriach wskazanych poniżej:
1. Cena brutto za całość zamówienia – 90%,
2. Gwarancja 10%.
Ad. 1 Liczba punktów (maksymalnie – 90 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium
‘cena” zostanie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cmin / Cx) x 90 punktów,
gdzie:
Kc - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Cx - cena brutto oferty ocenianej.
W ofercie należy podać cenę w PLN za całość zamówienia zawierającą całkowity jego koszt
wraz z należnym podatkiem VAT. Wszystkie wartości tj.: netto, VAT i wartość brutto należy
zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena
powinna obejmować wszystkie koszty wykonania całości zamówienia wraz z przeglądem
technicznym po 2 latach eksploatacji.
Ad. 2 Liczba punktów (maksymalnie – 10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium
„gwarancja” zostanie obliczona w następujący sposób:
Kt = (Tx /Tmax) x 10 punktów,
gdzie:
Kt - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za termin gwarancji,

Tmax - najdłuższy termin gwarancji chromatografu zaproponowany w ważnych ofertach
wyrażony w miesiącach,
Tx - termin gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej wyrażony w miesiącach.
UWAGA : Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert
Wykonawców skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U.
2011 Nr 177 poz. 1054 z póź. zm.) doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i
usług VAT. Dotyczy to wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów ( art. 17 ust 1 pkt 3
ustawy o podatku VAT), importu towarów ( art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT ) bądź
importu usług ( art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT ) w przypadku Wykonawców
spoza terytorium RP oraz dostawy towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o
podatku o VAT, do którego stosuje się tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w
przypadku Wykonawców krajowych ( art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku VAT ). W
przypadku zawarcia umowy obejmującej transakcję (zamówienie), do których znajdzie
zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, Wykonawca ma obowiązek
umieścić na wystawionej

przez niego

fakturze stosowną adnotację ,, odwrotne

obciążenie VAT’’ ( art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. ustawy ).
IV.2.2) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 29.03.2016 r. do godz.
09:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są następujący
pracownicy Zamawiającego: mgr Katarzyna Winiarska i mgr inż. Andrzej Mańka.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą pisemną, elektroniczną mail: ipo@ipopszczyna.pl lub faxem 32 210 30 81. Godziny urzędowania do przetargu: 08.00-14.00. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem
albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

IV.3.2) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć:
1.1 ewentualny wykaz podwykonawców,
1.2 aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. w
szczególności odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o ile dokument ten nie został
on złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających
wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego (do wglądu),
1.3 umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane
faksem lub emailem bądź 10 dni, jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 15)2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art.
94 ust. 2 ustawy PZP.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie
którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 - 7 ustawy PZP.
IV.4 Środki ochrony prawnej
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także
innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła
kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w
art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub e-mailem.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach
określonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP:
7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
7.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
7.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7.1 i 7.2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy,
którzy przystąpili

do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)8 niniejszej SIWZ nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3
ustawy.
11. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn.
zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o
zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek
wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi
żądaniami.
15.

Zawiadomienie: Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej
z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie
art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
16. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
17. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art.
180 ust 2 ustawy PZP.
18. Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia
opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma
interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie to skarga nie przysługuje.
19. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej
zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g PZP.

Załącznik nr 1 do SIWZ

............................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD”
oświadczam, że spełniam warunki postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz.
2164, z późn. zm.). dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 KK.

Miejscowość, data: ….................................

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

........................................
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD”
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)., a w szczególności nie
jestem:
1) Wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
3) osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) osobą prawną, którą urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 KK.

Miejscowość, data: ….................................

................................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

............................................
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
I/. W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę chromatografu cieczowego z detektorem DAD
NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY
a) firma:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) REGON: ___________________ NIP: _________________________________
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
__________, ______________________________, __________________________,
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
______________________________________, ________, ________
e) internet: http:// ________________________ pl e-mail: ___________________@_____
f) numer kierunkowy: __________tel. ___________________ fax._____________________
składam niniejszą ofertę.
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Wartość brutto w zł........................................................,
słownie:………............................................……………………………………………………
…………………………………………………………………….
VAT.................%, kwota podatku w zł. …................................ ,
słownie:..............................................................….......................................................................
...........................................................................................................
Wartość netto w zł .......................................................................... ,
słownie:.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II/. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – …. tygodnie od dnia podpisania umowy
III/. WARUNKI PŁATNOŚCI: AKCEPTUJEMY WARUNKI PŁATNOŚCI
OKREŚLONE WE WZORZE UMOWY tj. 30 dni od daty dostarczenia faktury.

IV/. OŚWIADCZAM, że:
1) zapoznałem się z wzorem umowy, który został zawarty w SIWZ, akceptuję go
i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
2) zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do tych dokumentów zastrzeżeń
oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;
3) żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4) Minimalny okres gwarancji …… miesięcy.
V/. WADIUM nie dotyczy.
VI/. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:
- wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia;
- inne...........................................................................................................................................
VII/. OFERTA LICZY ............ STRON

Miejscowość, data: ….................................

................................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ
/ W Z Ó R UMOWY/
UMOWA SPRZEDAŻY
Dnia .....................w Pszczynie pomiędzy:
Instytutem Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200
Pszczyna zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP 525-00-08-577,
REGON 000042613-00029, reprezentowanym przez:
Przemysław Fochtman – Kierownika Oddziału,
Ruta Błaszczyk – Główny Księgowy Oddziału
a
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ,
będącym płatnikiem VAT, nr NIP.............................., REGON................................................ ,
reprezentowanym
przez:......................................................................................................
zwanym dalej Sprzedającym w wyniku rozstrzygnięcia, postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
……………… (art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) została zawarta umowa
następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż, dostarczenie i instalacja chromatografu
cieczowego z detektorem DAD, zwanym dalej „urządzeniem”, zgodnie z ofertą
wykonawcy stanowiącą załącznik do Umowy.
2. Sprzedawca dostarczy urządzenie na adres Kupującego: Pracownia Analityczna, Instytut
Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27. Dostarczenie
urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedawcy a o jej terminie Sprzedawca zawiadomi
pracownika Kupującego mgr Katarzynę Winiarską, co najmniej 7 dni przed planowanym
dostarczeniem. Przejście ryzyka na kupującego nastąpi z momentem podpisania protokołu
odbioru jakościowego.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić urządzenie, o którym mowa w ust. 1
w terminie ……… tygodni od dnia podpisania umowy.
4. Po dostarczeniu urządzenia do Kupującego zostanie dokonany odbiór ilościowy sprzętu,
a po jego uruchomieniu dokonany zostanie odbiór jakościowy w terminie 10 dni
roboczych od dnia dostarczenia.
5. Za dzień dokonania sprzedaży uważa się dzień, w którym podpisany zostanie Protokół
odbioru jakościowego sprzętu bez zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenie jest:
a) niezgodne z opisem zawartym w ofercie lub nie są kompletne,
b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
Kupujący odmówi odbioru ilościowego części lub całości urządzenia, sporządzając protokół
zawierający przyczyny odmowy odbioru. Kupujący wyznaczy następnie termin dostarczenia
urządzenia fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie
powtórzona.
7. Warunkami odbioru jakościowego urządzenia są:
a) uruchomienie urządzenia w obecności przedstawicieli Kupującego,
b) sprawdzenie poprawności działania wszystkich podzespołów.

8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenie nie działa prawidłowo Kupujący
odmówi dokonania odbioru jakościowego, sporządzi protokół usterkowy oraz wyznaczy
Sprzedawcy termin na usuniecie usterki. Procedura czynności zostanie powtórzona.
9. Po dokonaniu odbioru jakościowego sprzętu bez zastrzeżeń Sprzedawca będzie
uprawniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
§2
1. Przedstawicielem Kupującego do odbioru sprzętu jest:
mgr Katarzyna Winiarska.
2. Przedstawicielem Sprzedawcy do przekazania sprzętu
jest:………………………............................................................................................................
§3
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości:
brutto: ........................................................ zł
(słownie:
.......................................................................................................................................................
..............................................................złotych.)
w tym ...........................% VAT, tj. ...............................................zł
(słownie:
.......................................................................................................................................................
..............................................................złotych)
netto:. ........................................................... zł
(słownie:
.......................................................................................................................................................
................................................................złotych)
i nie podlega późniejszym renegocjacjom oraz waloryzacji.
2. Cena obejmuje również koszty i opłaty związane z dostarczeniem urządzenia, transportu,
instalacji, przeszkolenia obsługi oraz dokumentacji niezbędnej do normalnego
użytkowania.
§4
1. Ustalona kwota będzie płatna przelewem na rachunek Sprzedawcy nr:
……………………...................................................................... w terminie 30 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
2. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3. W przypadku zwłoki w płatności przysługiwać będzie Sprzedawcy prawo naliczania
odsetek w ustawowej wysokości.
§5
1. Sprzedawca udziela ................... miesięcznej gwarancji na urządzenie. Gwarancja liczona
jest od daty podpisania przez obie strony umowy, protokołu odbioru jakościowego.
2. Sprzedawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty
podpisania protokołu odbioru jakościowego urządzenia.
3. W przypadku wystąpienia awarii w okresie, o którym mowa w ust. 1 Kupujący
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
Sprzedawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania. Serwisant musi
posługiwać się językiem polskim.
4. Sprzedawca zapewni bezpłatny przegląd techniczny urządzenia przed upływem okresu
udzielonej gwarancji na pisemny wniosek Kupującego, którego efektem będzie pisemne
Zaświadczenie o poprawności działania urządzenia.
5. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urządzenia usterki i wady
oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
6. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego.

7. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący będzie zgłaszać przy pomocy tel. na nr
......................... lub faksu nr ........................................ do siedziby Sprzedawcy.
W przypadku zmiany numeru telefonu lub siedziby Sprzedawca ma obowiązek
powiadomić Kupującego z 7 dniowym wyprzedzeniem.
8. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako obecność serwisu u Kupującego po zgłoszeniu):
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wynosi 10 dni roboczych (liczony od czasu
powiadomienia Sprzedawcy).
9. Czas realizacji naprawy: do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.
10. W przypadku nie usunięcia przez Sprzedawcę awarii, usterki lub wady w terminie
wymaganym przez Kupującego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie
o awarii, usterce lub wadzie dostarczonego urządzenia Kupujący, po ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady
podmiotowi trzeciemu obciążając Sprzedawcę kosztami, które płatne będą w terminie 7
dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę wezwania do ich zapłaty.
§6
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4
w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 1, lecz nie więcej niż 20% ceny, licząc za każdy
dzień przekroczenia terminu,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% ceny
określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego
na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, w wysokości
10 % ceny określonej w § 3 ust. 1.
d) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,5%
ceny określonej w § 3 ust. 1za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminów
określonych w § 4 ust. 9.
e) za opóźnienie w dokonaniu przeglądu technicznego oraz wystawienia zaświadczeń
o których mowa w § 4 ust. 3 w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 3 ust. 1za każdy dzień
opóźnienia licząc od upływu terminu określonego we wniosku o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności określonych
w fakturach.
§7
1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Kupujący może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach,
a Sprzedawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz
z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji.
§8
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej
Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
§9
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będą właściwe sądy.
§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla
Kupującego 1 dla Sprzedawcy.

..........................................................
Kupujący

.................................................................
Sprzedawca

Załącznik nr 5 do SIWZ

Deklaracja zgodności CE

Oświadczamy, że deklarujemy zgodność z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami
technicznymi lub określoną normą dostarczonego chromatografu cieczowego wykazanego
w niniejszej ofercie - zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
zgodności.(Dz.U. z 2002 r. Nr.166 poz.1360) oraz, że dostarczone urządzenia posiadają
oznakowanie CE.

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

…………………………………
podpis wykonawcy

