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Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, zaprasza do udziału 

w postępowaniu prowadzonym w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie                      

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 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: dostawa. 

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 6 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)Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 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. nie podlega wykluczeniu, 

2. spełnia następujące warunki dotyczące:  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Chromatografy


a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie                       

tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonali 2 dostawy chromatografów cieczowych z detektorem DAD o wartości 150 

000,00 zł netto każda, 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go                       

z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna 

sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:   

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 13–22  i ust. 5 pkt. 1 ustawy,  

c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,                          

z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez 

inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 



 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub 

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.  

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. 2c niniejszego rozdziału musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca 

samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.  

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:  

 którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w  pkt. 2 niniejszego rozdziału, 

 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1              

pkt. 13-23 ustawy, 

 stosownie do treści art. 24 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę : 

 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 

ustawy z dnia 15.05.2015 r – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z póź. 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono , z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – 

Prawo upadłościowe ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 233 z póź. zm). 

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

- który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nie należycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 



koncesji, zawartą z Zamawiającym o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w 

art. 24 ust 1 pkt 15  ustawy Pzp, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w Rozdziale III.2) SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy 

muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu 

z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 i 2 do 

SIWZ, 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,   

o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1. 

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale III.2) pkt. 3a i 3c SIWZ – 

jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 



oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. UWAGA - Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed 

udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień 

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 

d) dowody określające czy dostawy zamieszczone w wykazie dostaw zostały wykonane 

należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                                

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć 



wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których Wykonawca może złożyć 

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisywanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu - potwierdzających spełnienie 

warunku opisanego  w Rozdziale III.2) pkt. 2c SIWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 a-c) składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 4 stosuje się.  

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdziale III.3) pkt. 1 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 



6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się                     

o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na zdolnościach których lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 

oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale III.2) pkt. 3a i 3c należy złożyć w formie 

oryginału. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 

język polski.   

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,               

o których mowa w Rozdziale III.3) SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 

pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 

sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 

tłumaczenia na język polski. 

11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność                           

z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być 

opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca 

polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 

(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji 

którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 



12. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką  

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

13. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach 

tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt.7, 11  

i 12 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów 

wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę 

dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z 

informacją o liczbie poświadczanych stron. 

14. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.    

III.4) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

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

nieważności.  

5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.  

6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.  

7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez Wykonawcę.  

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 

lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to              

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać 

dołączone do oferty.  

10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż 

polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.  

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



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

13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę.  

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

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

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia               

16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.  Wykonawca nie później niż 

w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały 

spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.                                           

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa 

stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:   

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą,   

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,   

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.   

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  

 

 

15. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:  

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 3 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt. III.3) SIWZ według wzoru stanowiącego 

załączniki nr 1 i 2 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,  

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 

podmiotu trzeciego.  

e) listę zrealizowanych dostaw chromatografów cieczowych z detektorem DAD 

o wartości   min. 150 000,00 zł netto każdy.  



16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert.  

17. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:  

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy,  

b) OFERTA – „Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD”. 

c) NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM ……….. r. o godz. 10:00”; 

d) Koperta/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: 

1. Cena brutto za całość zamówienia – 100%, 

Liczba punktów (maksymalnie – 100 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. 

 

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                                  

(tj. Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) doliczy do przedstawionych cen podatek od 

towarów i usług VAT. Dotyczy to wewnątrzwspólnotowego 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 której 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  05.09.2017 r. do                

godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.09.2017 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@ipo-pszczyna.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. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu 

lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. 

IV.3.2) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

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 powyżej, 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 którąkolwiek 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. 

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

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.  



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie 

Doświadczalna 27 

43-200 Pszczyna 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,           

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD prowadzonego przez Instytut 

Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie: 

 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w   zakresie opisanym w Rozdziale III.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale III.2) Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………...…………………………

…………………………………………………………………………………….……………

……………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

  



Załącznik nr 2 do SIWZ  

Zamawiający: 

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie 

Doświadczalna 27 

43-200 Pszczyna 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,               

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD prowadzonego 

przez Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie: 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis)  



 

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/. WARUNKI PŁATNOŚCI: AKCEPTUJEMY WARUNKI PŁATNOŚCI OKREŚLONE 

WE WZORZE UMOWY tj. 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

III/. 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) Okres gwarancji wynosi………. miesięcy (minimum 24 miesiące). 
 

IV/. UWAŻAM się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

 

V/. OŚWIADCZAM, że: 

 

Będę polegać na wiedzy i doświadczeniu/potencjale technicznym/osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia/zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
1
 następujących 

podmiotów 
2
: ……………………………………….………………………………………..………………

……………………………………………………………………………...  

W tym celu przedstawiam pisemne zobowiązanie do udostępnienia przez te podmioty 

potencjału technicznego do wykonania zamówienia. 
 

VI/. OŚWIADCZAM, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. …….  oferta 

oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  ze zm.) 
 

VII/. OŚWIADCZAM, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                         

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 

1) 

2) 

.... 
 

VIII/. OŚWIADCZAM, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące zakresy 

zadań: 

1) 

 

2) 

 

…. 
 

IX/. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: 

- wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

- inne........................................................................................................................................... 

X/. OFERTA LICZY ............ STRON 

                                                           

1  Właściwe podkreślić 
2  Należy podać nazwę podmiotu, który udostępnia zasoby lub wpisać nie dotyczy w przypadku 

nie polegania na zasobach innych podmiotów 



XII/. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz                  

w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….……………..,                             

e-mail: …………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie). 

 

 

 

 

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 – Kierownik Oddziału, 

Ruta Błaszczyk – Główny Księgowy Oddziału 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... , 

będącym płatnikiem VAT, nr NIP.............................., REGON................................................ ,  

reprezentowanym przez:...................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 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, zwanego dalej „urządzeniem”, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik do Umowy. 

2. Wykonawca dostarczy urządzenie na adres Zamawiającego: Pracownia Analityczna, 

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27. 

Dostarczenie urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a o jej terminie 

Wykonawca zawiadomi pracownika Zamawiającego mgr Katarzynę Winiarską, co 

najmniej 7 dni przed planowanym dostarczeniem. Przejście ryzyka na Zamawiającego 

nastąpi z momentem podpisania protokołu odbioru jakościowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić urządzenie, o którym mowa w ust. 1 

w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

4. Po dostarczeniu urządzenia do Zamawiającego 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, 

Zamawiający odmówi odbioru ilościowego części lub całości urządzenia, sporządzając 

protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający 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 Zamawiającego, 

b)  sprawdzenie poprawności działania wszystkich podzespołów. 

8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenie nie działa prawidłowo 

Zamawiający odmówi dokonania odbioru jakościowego, sporządzi protokół usterkowy 



oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie usterki. Procedura czynności zostanie 

powtórzona. 

9. Po dokonaniu odbioru jakościowego sprzętu bez zastrzeżeń Wykonawca będzie 

uprawniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

§ 2 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do odbioru sprzętu jest: 

mgr Katarzyna Winiarska. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy do przekazania sprzętu 

jest:………………………............................................................................................................ 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Kupującemu 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 Wykonawcy 

nr: ……………………...................................................................... w terminie 30 dni od 

daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

3. W przypadku zwłoki w płatności przysługiwać będzie Wykonawcy prawo naliczania 

odsetek w ustawowej wysokości. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela ................... miesięcznej gwarancji na urządzenie. Gwarancja liczona 

jest od daty podpisania przez obie strony umowy, protokołu odbioru jakościowego. 

2. Wykonawca 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 Zamawiający 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji. 

Sprzedawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania. Serwisant musi 

posługiwać się językiem polskim. 

4. Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd techniczny urządzenia przed upływem okresu 

udzielonej gwarancji na pisemny wniosek Zamawiającego, 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 Zamawiający będzie zgłaszać przy pomocy tel. na 

nr ......................... lub faksu nr ........................................ do siedziby Wykonawcy. 

W przypadku zmiany numeru telefonu lub siedziby Wykonawca ma obowiązek 

powiadomić Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem. 



8. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako obecność serwisu u Zamawiającego po zgłoszeniu): 

w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wynosi 10 dni roboczych (liczony od czasu 

powiadomienia Wykonawcy). 

9. Czas realizacji naprawy: do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. 

10. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie 

wymaganym przez Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie 

o awarii, usterce lub wadzie dostarczonego urządzenia Zamawiający, po ponownym 

jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady 

podmiotowi trzeciemu obciążając Wykonawcę kosztami, które płatne będą w terminie 7 

dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 

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 Wykonawcy, 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. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminów 

określonych w § 5 ust. 9.  

e) za opóźnienie w dokonaniu przeglądu technicznego oraz wystawienia zaświadczeń, 

o których mowa w § 5 ust. 4 w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za 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. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności określonych 

w fakturach. 

§ 7 

1. Wykonawca 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 Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach, 

a Wykonawca 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

 

..........................................................                      ................................................................. 

            Zamawiający                                                                          Wykonawca



Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

My niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

............................................................................................................................. ................ 

................................................................................. ............................................................ 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD” 

 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2     

pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w rozumieniu 

ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 

184)* 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty 

wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

 

............................................................. 

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

* - nieodpowiednie skreślić 





Załącznik nr 6 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 

 

 

 
 


