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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 
Nr rozdziału 

 

Treść rozdziału Nr strony 

ROZDZIAŁ I Terminy 3 

ROZDZIAŁ II  Informacje o Zamawiającym 3 

ROZDZIAŁ III Tryb udzielenia zamówienia 3 

ROZDZIAŁ IV Opis przedmiotu zamówienia 4 

ROZDZIAŁ V Modyfikacja warunków zamówienia 7 

ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia 7 

ROZDZIAŁ VII Warunki udziału w postępowaniu  7 

ROZDZIAŁ VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

8 

ROZDZIAŁ IX Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, jakie 

mają dostarczyć Wykonawcy 

9 

ROZDZIAŁ X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub  dokumentów, a 

także wskazanie sposobu oraz osób uprawnionych do porozumiewania 

się z wykonawcami 

 

10 

ROZDZIAŁ XI Wymagania dotyczące wadium 10 

ROZDZIAŁ XII Termin związania ofertą 10 

ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowania ofert 10 

POZDZIAŁ XIV Informacja dla wykonawców mających siedzibę poza RP 

Informacja dla wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki 

cywilne). 

12 

ROZDZIAŁ XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 14 

ROZDZIAŁ XVI Opis sposobu obliczania ceny 15 

ROZDZIAŁ XVII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

16 

ROZDZIAŁ XVIII Oferta z rażąco niską ceną 18 

ROZDZIAŁ XIX Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

18 

ROZDZIAŁ XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 19 

ROZDZIAŁ XXI Informacja o możliwościach zmian w umowie 19 

ROZDZIAŁ XXII Informacje o podwykonawcach 20 

ROZDZIAŁ XXIII Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych  20 

ROZDZIAŁ XXIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 21 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 22 
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Przetarg nieograniczony  

o wartości powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 

nr sprawy WNP/339/PN/2019 

 

I. TERMINY: 

1. Ogłoszenie zamieszczono: 

1.1  W siedzibie Zamawiającego w dniu 8 maja 2019 r.   

1.2  Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 8 maja 2019 r.   

2. Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  

8 maja 2019 r. 

Numer nadany przez  UZP: 544798-N-2019  

3. Termin i miejsce składania ofert: 

Termin i miejsce składania ofert: 17 maja 2019 r. do godz. 11.00 –  

w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, Kancelaria 

Jawna budynek nr 8 – pokój nr 9 (parter) 

4. Termin i miejsce otwarcia ofert:  
Termin otwarcia ofert: 17 maja 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie 

Zamawiającego  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, budynek nr 7 – pokój 

nr 0.25 (parter) 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej także jako: SIWZ) z załącznikami w 

formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (bud. 7, pok. 2.19). 

SIWZ w formie elektronicznej dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

http//bip.awl.edu.pl. 

 

II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

     Zamawiający:    Akademia Wojsk Lądowych  

imienia generała Tadeusza Kościuszki   

 

adres:   51-147 Wrocław  

  ul. Czajkowskiego 109  

                              Faks: 261-658-425 

                        https://www.awl.edu.pl/bip 

                  NIP 896 – 10 – 00 – 117 ,   REGON: 930388062  

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 

Dorota Szymańska - fax. 261-658-425; tel.: 261-658-555;  

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

– 46 Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej 

dalej SIWZ jest: 

4.1. Ustawa Pzp;  

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
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4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2477); 

4.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2479); 

4.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128); 

4.5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

964 z późn. zm.);  

4.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1127); 

4.7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); 

4.8. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  

16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 poz. 1993) 

4.9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z 

późn. zm.); 

4.10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1025 t.j.); 

4.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.); 

4.12. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1830); 

4.13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1167 z późn. zm.); 

4.14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot główny - |_3_|_8_|_0_|_0_|_0_|_0_|_0_|_0_|-|_5_| -  Sprzęt laboratoryjny, 

optyczny i precyzyjny (bez szklanego) 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego w ilościach i 

zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku do 

siwz, w tym: aparatów laboratoryjnych, urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia 

laboratorium. 

1.2. Przedmiot zamówienia (w przypadku sprzętu) musi być kompletny ze wszystkimi 

podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania 

oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

1.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/b74ab35a205bb475500ceee1ce4d8b81
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kwoty.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kwoty.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kwoty.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/Rozporzadzenie%20protoko142%20pdf.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/Rozporzadzenie%20protoko142%20pdf.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/bf6ecc0838068c5db0a096b6b012e206
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/bf6ecc0838068c5db0a096b6b012e206
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/9ae09370a125b3e1ec087423144b76fd
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/9ae09370a125b3e1ec087423144b76fd
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/6320f97f6e431df63f9415d7623d88a8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/6320f97f6e431df63f9415d7623d88a8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/4b6e743deaa692020c9268fe9b52cd57
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/4b6e743deaa692020c9268fe9b52cd57
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/c91cab914fc650b04f96552d0cd59791
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/c91cab914fc650b04f96552d0cd59791
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1.4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instalacji, uruchomienia przedmiotu 

dostawy oraz szkoleń w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

Dotyczy cz. I, II. 

1.5. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Formularzu ofertowym 

zaoferowanych produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie, wg 

postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu, poprzez podanie 

producenta i nazwy (modelu lub typu itp.) określonego urządzenia. W przypadku 

podania nazwy elementu innego niż element gotowy dostępny na rynku (którego 

parametry i funkcjonalność Zamawiający jest w stanie potwierdzić za pomocą 

dowolnych ogólnodostępnych środków (np. foldery, katalogi, strony internetowe 

producenta) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie 

przedstawić opis oferowanych urządzeń – dotyczy części I, II, III poz. 13. 

1.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków 

towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, jednakże zachowane muszą być 

normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez 

Zamawiającego przedmioty zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu 

zamówienia (w tym okres gwarancji i wsparcia) stanowią minimum techniczne 

i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny 

ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających 

oferty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

1.7. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad 

prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami 

techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. 

1.8. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę do siedziby 

Zamawiającego na koszt własny. Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 

1.9. Za wniesienie towaru do magazynu mieszczącego się na terenie AWL odpowiada 

Wykonawca. 

1.10. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach SIWZ - 

zawierających nazwy przedmiotów wraz z opisem wymaganych właściwości oraz 

jednostki miary, ilość oraz rozmiar. 

1.11. Dostawę do Zamawiającego należy realizować tylko i wyłącznie w godzinach: od 

8:00 do 13:00 z wyłączeniem dostaw w soboty, niedziele i dni świąteczne. 

1.12. Wykonawca dostarczy towar z możliwością reklamacji i gwarancji. 

1.13. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca 

udzieli na dostarczany asortyment co najmniej 12 miesięcy gwarancji zgodnie z 

warunkami określonymi przez producenta i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu, przy 

czym data sprzedaży nie może być późniejsza niż 24 miesięcy od daty produkcji. Okres 

udzielonej gwarancji podlega ocenie punktowej w kryterium Gwarancja dla 

wybranych pozycji asortymentowych w poszczególnych częściach: Część I (poz. 2, 

3, 6), część II (poz. 1-6, 10-12), część III (poz. 1, 7 i 13). 
1.14. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Autoryzowany 

Serwis lub serwis Sprzedającego po udostępnieniu sprzętu wykonawcy na koszt 

Sprzedającego. 

1.15. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez Autoryzowany 

Serwis, lub serwis Sprzedającego Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany 

sprzętu na nowy, wolny od wad.  
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1.16. Wymiany dokonuje Autoryzowany Serwis lub serwis Sprzedającego jeżeli w okresie 

gwarancji zostanie wykonanych 5 Napraw przez Autoryzowany Serwis lub serwis 

Sprzedającego i w sprzęcie wystąpi kolejna objęta gwarancją wada, Użytkownikowi 

przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad. 

1.17. Przez naprawę rozumie się wykonanie przez Autoryzowany Serwis lub serwis 

Sprzedającego czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia 

wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej 

naprawie. Naprawa specjalistyczna nie obejmuje czynności o charakterze 

konserwacyjnym, poprawy połączeń oraz regulacji. 

1.18. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad albo dokonania przez 

Autoryzowany Serwis lub serwis Sprzedającego istotnej naprawy sprzętu, okres 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego sprzętu lub zwrócenia 

naprawionego sprzętu. W innych wypadkach, okres gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas upływający między dniem ujawnienia się wady, a dniem dostarczenia 

Użytkownikowi sprzętu po naprawie- jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu. 

1.19. Okres gwarancji na części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej biegnie na 

nowo od chwili zwrócenia Użytkownikowi naprawionego sprzętu. Gwarancja nie 

wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 

przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

1.20. Termin od zgłoszenia usterki do wykonania naprawy i oddania do użytku 

Zamawiającemu towar wolny od wad wynosi maksymalnie 21 dni roboczych. 

1.21. Cena powinna zawierać usługę konserwacji sprzętu jeżeli takową wymaga producent 

w trakcie użytkowania sprzętu i ma ona wpływ na długość gwarancji. 

1.22. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego,  

w jego magazynie w oparciu o złożoną ofertę. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę 

dostawy towaru przez firmę przewozową Wykonawca ustali z przewoźnikiem warunki 

przekazania i odbioru towaru do magazynu zgodnie z wymogami umowy.  

1.23. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym, w trakcie 

przyjmowania dostaw, przez Służbę Dyżurną Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamówienie jest podzielone na 3 części: 

I część – APARATY LABORATORYJNE 

II część – URZĄDZENIA LABORATORYJNE 

III część – WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE 

 

4. Każda część zamówienia posiada oddzielny opis przedmiotu zamówienia i jest on 

obowiązujący tylko dla danej części. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.  

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów.  

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

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego 

istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 
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ustawy Pzp. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 

36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

14. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich. 

15. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek. 

16. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są 

równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego. 

 

V. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Wniosek o 

wyjaśnienie treści siwz powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  

tj. 13 maja 2019 r.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 

Zamawiający przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej. 

4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian 

wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym 

przekazano siwz, a także zamieści informację w tym zakresie na stronie internetowej, na 

której udostępniona jest siwz . 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy przy 

czym ostateczny termin wykonania zamówienia zostanie podany przez Wykonawcę w 

formularzu oferty. Zaoferowany termin podlega ocenie punktowej w kryterium 

Termin dostawy. 

2. Wykonawca w ofercie powinien podać termin, w którym zakończy dostawy w pełnym 

zakresie objętym zamówieniem w danej części. 

3. Zamawiający planuje podpisanie umowy w terminie związania ofertą. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz 

(dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy) w oparciu o art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
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przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 

r. poz. 978 z późn. 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 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2015 r. poz. 233 z późn. zm.);  

 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie.  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie  
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie.  
1.3 Oferują dostawy spełniające wymagania Zamawiającego określone w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla każdej części. 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 

1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1   

pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do siwz. Informacje 

zawarte w załączniku będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do 

wykluczenia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.  

4. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona 

najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 

lub dokumentów:  

5.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
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ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy; 

5.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego: Opisów zaoferowanego asortymentu 

zawierających potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących minimalnych 

parametrów określonych w siwz wraz z podaniem producenta oraz co najmniej tych 

parametrów oferowanego sprzętu, o których mowa w opisie przedmiotu 

zamówienia (dotyczy cz. I, II, III poz. 13).  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzenia odpowiadającego 

modelowi/typowi określonemu z nazwy przez Zamawiającego w siwz, jako 

określenie standardu, wówczas Zamawiający nie będzie wymagał w odniesieniu do 

tych pozycji asortymentowych złożenia opisów technicznych. 
 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 

niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 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, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej siwz, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane; oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

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

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  
 

IX. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 

1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez 

Zamawiającego – załącznik A.  

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z 

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z właściwego 

rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania 

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 
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X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego: Dorota SZYMAŃSKA, fax. 261-658-425; tel. 261-658-555. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej 

siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 

ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp) dla których Zamawiający określa formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w siwz. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faksem na nr 261 568 425. 

6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium. 

 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp).  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. 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 niż 60 dni. 

 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i 

dokumentów: 

1)  Wypełniony formularz ofertowy wraz z zestawieniem asortymentowo-

wartościowym, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik A 

do SIWZ;  

2)   jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie 

wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru); również pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców składających ofertę wspólną;  

3) Oświadczenie wymienione w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.1 SIWZ - załącznik nr 1; 

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
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4) jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie zgodnie z Ustawą Pzp. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a 

tłumaczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny 

ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały 

treść wymaganą przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe 

zalecenie ma charakter porządkowy. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) 

ofertę. 

9. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. 

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

10. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest 

nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony 

napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. 

12. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.  

13. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:  

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 

 NR SPRAWY WNP/339/PN/2019 

nie otwierać do dnia 17 maja 2019 r.  do godziny 11.30 ” 

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania 
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ofert zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

traktowane będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jak tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie osób podpisujących zmiany w ofercie do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofanych nie będą otwierane. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 

obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed 

upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SWIZ. Przepisy 

ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA RP. 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa wraz z ofertą dokumenty wskazane w rozdz. XIII ust. 2 

siwz; dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarcza wraz z 

tłumaczeniem na język polski (dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe). 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 5 pkt 

5.1 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu.  

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 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 - wystawiony nie wcześniej, niż w terminie 

określonym w ust. 3.  

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE). 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty  

te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone  

w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 

ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy  

w sprawie nr WNP/339/PN/2019. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i 

podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli 

Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 

Spółka cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika  

ww. pełnomocnictwo – np. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 

cywilnej lub uchwałę. 

8. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 

pełnomocnictwo. 

9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,  

o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

10. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

11. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe 

wymogi: 

11.1 . Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie; 

11.2 . Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z 

osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę; 

11.3 . Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 6; musi w swej 

treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania; 

11.4 . Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu  

i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę; 
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11.5 . Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana 

wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

12. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

12.1 Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 

konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza oferty 

należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum; 

12.2 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie o którym mowa w 

niniejszej siwz, oraz że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – podpisuje 

pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie 

dotyczące art. 24 ustawy Pzp, w zakresie, o którym mowa w siwz, podpisuje 

każdy konsorcjant oddzielnie); 

12.3 Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ 

obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie – należy złożyć 

odpowiednią do liczby członków konsorcjum liczbę oświadczeń podpisaną przez 

pełnomocnika lub wszystkich członków konsorcjum; 

12.4 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik). 

13. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 12 zostanie wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 

11.00  w siedzibie Zamawiającego, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w 

Kancelarii Jawnej – budynek nr 8 pok. 9B (parter). 

2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę  

i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego, określonej w ust. 1. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną 

zwrócone Wykonawcom, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej, nie jest równoznaczne ze 

złożeniem oferty w sposób skuteczny. 

5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii 

Jawnej  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

17 maja 2019r. do godz. 11.00, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona 

odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17 maja 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie 

Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 0,25 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 

Wrocław. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.awl.edu.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w 

ofertach. 

http://www.awl.edu.pl/
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UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system 

przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając 

ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty 

uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej. 

 

XVI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie. 

2. Cena jednostkowa netto asortymentu to cena ustalona za jednostkę określonego 

asortymentu przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub 

liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, projektem umowy oraz doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, a więc 

koszty zakupu, ubezpieczenia, zysk, itp. – uwzględnić wszystkie koszty związane z 

cyklem życia produktu do momentu odbioru przez Zamawiającego. 

4. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług, za wykonanie wybranej części przedmiotu 

zamówienia. 

5. Cenę oferty brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ogółem netto/brutto ma wynikać z 

sumy cen netto/brutto poszczególnych elementów. 

6. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób: 

6.1. Dla każdej pozycji asortymentowej przedmiotu zamówienia należy najpierw 

obliczyć jej wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto z ilością; 

wartość brutto należy obliczyć poprzez dodanie do wartości netto kwoty podatku 

VAT ustalonej na podstawie obowiązującej stawki VAT dla danej pozycji 

przedmiotu zamówienia (danego asortymentu); 

6.2. Uzyskane w powyższy sposób wartości netto/brutto dla wszystkich pozycji 

przedmiotu zamówienia należy zsumować, uzyskując w ten sposób wartość 

netto/brutto oferty – cenę oferty. 

7. Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty  

i rabaty, a w szczególności: 

7.1. Koszt sprzedaży, 

7.2. Koszty transportu krajowego i zagranicznego, 

7.3. Ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą, 

7.4. Opłaty pośrednie, 

7.5. Należności celne, 

7.6. Podatek VAT. 

8. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień 

złożenia oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.  

9. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch 

miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego 

jest poniżej 5, to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego 

jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę. 

10. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że 

prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie 

ze sposobem obliczenia ceny. 

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
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Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

 

XVII.  OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona 

najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  
2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie podlegał wykluczeniu lub jego oferta 

będzie podlegała odrzuceniu, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

4. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

CZĘŚĆ I - III  

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1) Cena brutto (C) 60 % 60 punktów 

2) Gwarancja 20 % 20 punktów 

3) Termin dostawy 20 % 20 punktów 

 

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na 

podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty . 

W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

  

Pi (C) =  C min/Ci • Max (C) 

gdzie: 

Pi (C) liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
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Ci cena oferty "i" 

Max (C) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena brutto" 

 

Ad.2) Zasady oceny Kryterium „Gwarancja” (G) 20%  

dotyczy: Część I (poz. 2, 3, 6), część II (poz. 1-6, 10-12), część III (poz. 1, 7 i 13) – będzie 

rozpatrywane na podstawie terminu podanego w ofercie, przy czym minimalnym terminem 

gwarancji jest 12 miesięcy a maksymalnym 60 miesięcy. W przypadku nie podania terminu 

gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczną gwarancję i otrzyma w 

tym kryterium 0 pkt. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego, niż minimalny, 

okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z treścią siwz. W 

przypadku zaoferowania dłuższego, niż maksymalny, okresu gwarancji, Zamawiający 

przyjmie do oceny punktowej maksymalny okres gwarancji (60 m-cy), natomiast w umowie o 

zamówienie publiczne zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy. Oferta 

otrzyma punkty w kryterium Gwarancja wg wzoru: 

 

Pi (G) = 
maxG

Gi
 • Max (G) 

gdzie: 

Pi (G) liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja” 

Gi Liczba miesięcy udzielonej Gwarancji w ofercie „i” 

Gmax 
Najwyższa liczba miesięcy udzielonej Gwarancji, spośród wszystkich 

ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert 

Max (G) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Gwarancja” 

 

Ad.3) Zasady oceny Kryterium „Termin dostawy” (T) 20% – będzie rozpatrywane na 

podstawie terminu realizacji zamówienia podanego w ofercie. Minimalny termin realizacji to 

10 dni od daty zawarcia umowy, a maksymalny to 30 dni. Liczba podanych dni ≠ 0. W 

przypadku podania krótszego terminu niż 10 dni Zamawiający uzna, że Wykonawca 

dostarczy asortyment w minimalnym terminie 10 dni. W przypadku podania terminu 

dłuższego niż maksymalny lub 0 dni oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ  

 

W przypadku kryterium „Termin realizacji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

  

Pi (T) =  T min/Ti • Max (T) 

gdzie: 

Pi (T) liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Termin realizacji" 

Tmin najmniejsza liczba dni spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ti Termin realizacji oferty "i" 

Max (T) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Termin realizacji" 
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7. Ostateczna ocena punktowa oferty w poszczególnych częściach zamówienia - Ocena 

punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą 

ze zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta w danej części za poszczególne 

kryteria: 

Pi = Σ Pi (X) 

gdzie : 

 

Pi ocena punktowa oferty "i"; 

Σ Pi (X) suma liczby punktów jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria. 

 

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faksem lub e-mail), z zastrzeżeniem art. 

94 ust. 2 pkt 1 lit a) i art. 183 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do 

zawarcia umowy. 

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art%2891%29_1?pit=2016-09-08
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4. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi 

niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy określonego w 

art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy, 

zażąda umowy regulującej współpracę tych wspólników, zwierającą co najmniej 

następujące elementy: 

5.1. określenie celu gospodarczego, 

5.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

5.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 

czasu gwarancji i rękojmi.  

6. W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL 

niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi 

na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni 

od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy 

wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr 

dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza 

Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią.  

Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012r. w 

sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument 

niejawny), Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. w 

sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie 

obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33). 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XXI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE. 

1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ. 

2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 

140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z 

uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.  

3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:  

a) zmiana nr rachunku bankowego,  

b) zmiana danych teleadresowych.  

 Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

4. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze 

Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 

5. W przypadku, gdy w okresie od wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji 

zamówienia, sprzęt stanowiący przedmiot umowy zostanie wycofany z 

produkcji/wycofany ze sprzedaży, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany go na 

sprzęt o parametrach nie gorszych niż uprzednio zaoferowany, po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do umowy, a jedynie przedłożenia 
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Zamawiającemu pisemnego oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji/wycofaniu 

ze sprzedaży wraz z pisemnym wnioskiem Wykonawcy o zatwierdzenie nowego sprzętu. 

6. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

 

XXII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

kluczowych części zamówienia. 

 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki , ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować  

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ust ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych. 

 

XXIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub 

mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności o 

których mowa w art. 180 ust. 2 pkt 2) – 6) ustawy Pzp. 

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 Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. 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 przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Dnia: 19.04.2019 r. 

OPRACOWAŁA: 

Dorota SZYMAŃSKA   
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ I – APARATY LABORATORYJNE 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia CPV Jm Ilość 

1. 

Aparat Casagrande’a lub równoważny do oznaczania granicy płynności  gruntów 

spoistych. 

Aparat Cassagrande'a z miseczką 

Wbudowany licznik uderzeń z kasownikiem 

Rylec płaski do próbek 

Sprawdzian wysokości podnoszenia miseczki 

Dane techniczne: 

ilość uderzeń miseczki 2/sec 

wysokość opadania miseczki 10 mm 

Wymiary:(dł. x szer. x wys.) 29,5x13,5 cm, h=15 cm 

Waga: 7-7,2 kg 

33696300-8  kpl. 1 

2. 

Aparat skrzynkowy bezpośredniego ścinania do badań wytrzymałości na ścinanie 

materiałów gruntowych (wersja z rejestracją danych i oprogramowaniem). 

W zestawie powinno sie znajdować: 

-czujniki tensometryczne 

-mikroprocesorowy moduł pomiarowy 

-wbudowana pamięć z możliwością przesyłania danych do komputera poprzez złącze 

RS 2323, 

-wymienne komory prób o przekrojach 60x60 mm,  

80x80 mm,  

100x100 mm oraz  

120x120 mm 

Dane techniczne: 

obciążenie pionowe (regulacja ciągła): 0 - 6.5 kN 

zakres pomiarowy siły ścinającej: 5 kN lub 10 kN 

szybkość zadawania siły ścinającej: 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 mm/min 

Zasilanie: 3x380 V, 50Hz, 0.5 kW 

Wymiary;  min.50x120 cm, h=135 cm 

Waga: 210-220 kg 

Instalacja , uruchomienie ,szkolenie min. 2 osób w siedzibie zamawiąjacego , trwające 

min.8 godzin. 

33696300-8  kpl. 1 

3. 

Półautomatyczny aparat Frassa lub równoważny do badania temperatury 

łamliwości mas bitumicznych wraz z urządzeniem do przygotowywania próbek (cel: 

klasyfikacja asfaltów ze względu na temperaturę łamliwości). 

Zakres temperatury pracy od –45 do 60 °C 

(w zależności od temperatury układu chłodzenia) 

Programy-standardowy (szybkość schładzania 1 K/min) – do oznaczania temperatury 

łamliwości Fraassa,szybki (szybkość schładzania 2 K/min) – do oznaczania bardzo 

niskich temperatur łamliwości 

Schładzanie-za pomocą modułów Peltiera oraz opcjonalnej chłodnicy obiegowej 

Zasilanie-115 V 230 V, 50/60 Hz, 450 W 

Wymiary-min 230 × 450 × 400 mm (szer. × gł. × wys.) 

Instalacja , uruchomienie ,szkolenie min. 2 osób w siedzibie zamawiąjacego , trwające 

min.8 godzin. 

33696300-8  kpl. 1 
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4. 

Ręczny aparat „Pierścień i Kula” lub równoważny do oznaczania temperatury 

mięknienia asfaltów i lepiszczy asfaltowych (docelowo: klasyfikacja asfaltów ze 

względu na temperaturę mięknienia). 

W zestawie powinno sie znajdować: 

-naczynie szklane poj. 600 ml 

-pierścienie mosiężne – 2 szt. 

-statyw z płytą mocującą i prowadnicą 

-stalowe kulki testowe Ø9,5 mm – 2 szt. 

-nóż 

-termometr (zakres -2...+80ºC) 

-termometr +30...+200ºC) 

38000000-5 kpl. 1 

5. 
Aparat do oznaczania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych metodą 

laboratoryjną (cylinder z tłokiem oraz widełki wibracyjne). 
38000000-5 kpl. 1 

6. 

Aparat trójosiowego ściskania do badań wytrzymałości na ścinanie materiałów 

gruntowych (wersja w pełni automatyczna do badań UU/CU/CD, z rejestracją danych). 

W zestawie powinno się znajdować następujące wyposażenie: 

-Prasa z napędem elektrycznym 

-Zespół hydrauliczno-pneumatyczny 

-Dwie komory prób z kluczem 

-Tuleja dzielona do formowania prób 

-Tensometryczne czujniki siły i przemieszczenia (zamiast czujników zegarowych) 

-Mikroprocesorowy moduł sterujący – możliwość zapisu wyników i przesyłania ich do 

komputera (interfejs RS 232) 

Dane techniczne: 

-Wymiary próbki: Ø38 mm, h=76 mm 

-Maksymalna siła ścinająca: 5 kN 

-Maksymalne ciśnienie robocze: 0,4 MN/m2 

-Przemieszczenie:10 mm/min 

-zasilanie zespołu hydrauliczno- pneumatycznego z sieci wodociągowej, 

odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej 

-Zasilanie 380 V, 0,4 kW 

-Wymiary: min.100 x 50 cm, h=105 cm 

-Waga: 40-50 kg 

Instalacja , uruchomienie ,szkolenie min. 2 osób w siedzibie zamawiąjacego , trwające 

min.8 godzin. 

33696300-8  kpl. 1 

7. 

Aparat Ve-Be lu równoważny  do badania konsystencji mieszanki betonowej: 

określanie klasy konsystencji mieszanki betonowej.  

W zestawie aparatu Ve-Be powinno się znajdować następujące wyposażenie: 

Stolik wibracyjny 

Forma stożkowa 

Ubijak 

Naczynie cylindryczne 

Stojak z ramieniem i stożkiem wsypowym 

Amplituda drgań: regulowana 

Średnia amplituda drgań: 0,5 mm  

Częstotliwość drgań: ok 3600/min  

Masa badanej próbki: max. 30 kg 

Waga urządzenia: 90kg 

Charakterystyka prądowa: 220V 50/60 Hz 

  

38000000-5 kpl. 1 
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8. 

Ręczny aparat Blaine’a lu równoważny do oznaczania powierzchni właściwej 

materiałów ziarnistych, np. cementu (oznaczanie stopnia zmielenia cementu). 

Kompletny z wyposażeniem zgodnie z normami EN 196 

-cela badawcza,  

-sitko testowe 

-płyn pomiarowy,  

-smar, 

-lejek do napełniania celi badawczej, 

-bibułki filtracyjne 12,8mm, (1000szt.) 

-szczotka,  

-termometr, 

-strzykawka z węzykiem do napełniania rurki pomiarowej płynem, 

-piasek do kalibracji aparatu powierzchnia 2.830 cm2/g, gęstość 2,65 g/cm2, 125 g 

-piasek do kalibracji aparatu powierzchnia 4.000 cm2/g, gęstość 2,65 g/cm2, 125 g 

33696300-8  kpl. 2 

9. 

Ręczny aparat Vicata  służący do : 

- wyznaczania początku i końca wiązania zaczynów cementowych lub mieszanki 

betonowej, 

- badania czasu wiązania cementu, 

- określania ilości wody wymaganej do uzyskania określonej konsystencji. 

Zestaw:wyskalowana rama z trzpieniem pomiarowym 300 g 

Wskaźnik 

Termometr 0 – 50ºC 

38000000-5 kpl. 1 

 

 

CZĘŚĆ II – URZĄDZENIA LABORATORYJNE 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia CPV Jm Ilość 

1. 

Edometr laboratoryjny - urządzenie do wyznaczania parametrów 

charakteryzujących ściśliwość gruntów (wersja z rejestracją danych i 

oprogramowaniem. 

- czujnik siły maksymalnie do 20kN 

- czujnik odległosci maksymalnie 40mm 

- średnica próbki do 150 mm 

- regulowane tempo przesuwu 0 - 10.0000 mm/min 

- czujnik przemieszczenia 25 x 0.001 mm 

- cyfrowy wyświetlacz dotykowy 

- moduł oprogramowania 

- złącze USB 

-zasilanie 230V 50Hz 

Instalacja , uruchomienie ,szkolenie min. 2 osób w siedzibie zamawiąjacego , trwające 

min.8 godzin. 

33696300-8  kpl. 1 
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2. 

Ręczna prasa CBR  
– zakres max 50 kN) do określania nośności podłoża gruntowego pod budowę dróg 

samochodowych: 

– badanie wytrzymałości na ściskanie gruntów drobnoziarnistych oraz gruntów 

stabilizowanych cementem, 

- zestaw do wykonania testu CBR, 

- zestaw do wykonania testu Marshalla.   

- czujnik siły 50kN 

- czujnik odległości zegarowy 25mm 

- kompletne wyposażenie CBR 

- forma CBR 2szt 

- obciążniki C, U, O - po 1szt 

- wkładka wyrównawcza wg PN-EN 13286-47  

- trzpień pomiarowy 

- filtry papierowe 100szt 

- filtr siatkowy 

- czujnik elektroniczny 

- uchwyt czujnika 

- płyta perforowana z regulacją 

- wyposażenie do stabilizacji próbek 

Instalacja , uruchomienie ,szkolenie min. 2 osób w siedzibie zamawiąjacego , trwające 

min.8 godzin. 

33696300-8  kpl. 1 

3. 

Zamrażarka laboratoryjna do badania mrozoodporności materiałów gruntowych 

(zakres temp. do – 40°C),  

-poj.125-130L 

-wnętrze ze stali nierdzenej, znaturalnym obiegiem powietrza 

drzwi pełne,  

-zakres temperatury od -40°C do 0°C,  

-regulacja temperatury co 1,0°C,  

-graficzny wyświetlacz LCD z 

-podświetlaną klawiaturą dotykową,   

-przynajniej 2 półki, 

-pamięć wyników pomiarowych,  

-zamknięcie na klucz, 

-sygnalizacja otwartych drzwi,  

-oświetlenie wnętrza,  

-zasilanie 230V 50Hz 

Instalacja , uruchomienie ,szkolenie min. 2 osób w siedzibie zamawiąjacego , trwające 

min.8 godzin. 

38000000-5 kpl. 1 

4. 

Zestaw cylindrów pomiarowych do oznaczania gęstości nasypowej kruszyw wg PN-

EN 1097-3 

Cylindry ze stali nierdzewnej o pojemności 1 Litr- 1 szt., 5 Litrów- 1szt., 10 Litrów-

1szt., 20 Litrów -1szt.. 

38410000-2  kpl. 1 
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5. 

Automatyczna prasa do badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie próbek 

betonowych, cementowych, cementowo-gruntowych o zakresie max 2000 kN, 

współpracująca z ramą do zginania belek betonowych (100kN) z niezbędnymi 

akcesoriami (wkładki do rozłupywania próbek cylindrycznych i sześciennych, 

wkładki do zginania i ściskania próbek, wkładki do zginania belek betonowych i 

żelbetowych). 

- Rama czterokolumnowa o wysokim standardzie konstrukcji w zwartej zabudowie o 

sztywności i stabilności zgodnej z normą EN 12390-4.  

- Do badania próbek sześciennych o boku do 200 mm, oraz próbek cylindrycznych o 

wymiarach maksymalnych O 160 x 320 mm.  

- Płyty dociskowe o 300 mm.  

- Prasa wyposażona w elektroniczny, automatyczny system odczytowy PILOT , 

sterowany mikroprocesorem  

- Menu w j. polskim,  

- Dotykowy ekran,  

- Złącza Ethernet do komunikacji z PC oraz USB do podłączenia Pen Drive do zapisu 

danych. 

- Drukarka wewnętrzna do wydruku wyników i wykresu dostępna jako opcja.  

- Standardowo obsługuje 1 ramę badawczą, 

- drugi kanał dostępny jako opcja,  

- Zasilanie: 230V/50Hz/1F, 

- Kalibracja odczytu maszyny wytrzymałościowej dla osiągnięcia 1 klasy dokładności 

od 1% zakresy maszyny wytrzymałościowej, 

- Przystawka do badania wytrzymałości na zginanie przy rozłupywaniu próbek 

cylindrycznych o wymiarach 100x200mm, 150x300mm oraz 160x320mm. EN12390-

6 

- Tekturowe paski do użycia z przystawką do rozłupywania. Wymiary 4x15x345mm. 

Paczka 50szt. EN 1338 i EN 12390-6 

- Przystawka do badania wytrzymałości na zginanie przy rozłupywaniu kostki 

brukowej oraz próbek sześciennych 150mm wg. EN 1338 oraz EN 12390-6 

- Zestaw akcesoriów do badania wytrzymałości na zginanie belek betonowych o 

wysokości do 200 mm zgodnie z EN 12390-5, EN 14488-3, EN 14651 w ramie, 

- Zestaw płyt dociskowych o średnicy 165mm do badania wytrzymałości na ściskanie 

- Uniwersalna rama do o wysokiej sztywności do badań zginania, ściskania (beton, 

cement, gruntocement) 

Instalacja , uruchomienie ,szkolenie min. 2 osób w siedzibie zamawiąjacego , trwające 

min.8 godzin. 

33696300-8  kpl. 1 

6. 

Bęben Los Angeles lub równoważny do badania ścieralności kruszyw kamiennych 

badanie ścieralności kruszywa z odtworzeniem warunków pracy kruszywa w 

nawierzchni drogowej i oceny jego odporności na ścieranie. 

Do wykonania badań zgodnie z PN-EN 1097 

-Wbudowany licznik zatrzymujący bęben po zadanej liczbie obrotów. 

-Proste opróżnienie bębna przy użyciu wyjmowanej tacy. 

-Stalowy, poziomy cylinder obracany elektrycznie z prędkością 31-33 obr/min. 

w zestawie komplet kul do badania zgodnych z wybraną normą. 

-Poziom hałasu bez dodatkowej izolacji 120dB 

-Zasilanie 400V, 50Hz, 0,75kW 

38410000-2  kpl. 1 

7. 

Hydrostatyczna waga laboratoryjna 
(w zakresie max 25 kg i rozdzielczości 0,1 g) z możliwością ważenia nadszalkowego i 

podszalkowego: oznaczanie gęstości objętościowej kruszyw. 

Obciążenie maksymalne 25kg 

Dokładność odczytu 0,1g 

Zakres tary -20kg 

Zasilanie 230V 

szalki ze stali nierdzewnej oraz  

Podświetlanyw wyświetlacz 

Zestaw do pomiaru hydrostatycznego ze stelrzem 

Zasilanie 230V 50Hz 

38410000-2  kpl. 1 
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8. 

Półautomatyczny penetrometr do badania konsystencji asfaltów i spoiw 

bitumicznych wg EN 12697-20 

-Wytrzymała konstrukcja, stalowa rama ze sztywną płytą bazową. 

-Płyta obciążalna ze stali nierdzewnej z łaźnią wodną 

-Hartowana prowadnica z panewką kulową 

-Płynna zmiana obciążenia 

-Obciążnik z czterema uchwytami umieszczony na gwintowanym trzpieniu 

-Czujnik zegarowy z obrotowym uchwytem, zakres 30 mm, rozdzielczość 0,01 mm 

-Obciążenie w punkcie pomiarowym 500 N 

-Wymienialne trzpienie penetracyjne 

W skład zestawu wchodzą: 

-Stalowe trzpienie penetracyjne 1 cm2 i 5 cm2 

-Klucz do wymiany trzpieni 

-Czujnik zegarowy zakres 30 mm rozdzielczość 0,01 mm 

-4 szt. obciążników 

-Blok testowy wykonany z gumy 

33696300-8  kpl. 1 

9. 

Ręczny ubijak Proctora lub równoważny wg PN-EN 13286-2 

wraz z cylindrem do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu gruntowego. 

Zestaw powinień zawierać: 

-formę o średnicy 100mm 

-formę o średnicy 150mm 

-ubijak lekki 2,5kg, wysokość opadania 305mm 

-ubijak ciężki 4,5kg, wysokość opadania 457mm 

-szklanka o średnicy 50mm 

-skrzynia transportowa 

38000000-5 kpl. 1 

10. 

Suszarka laboratoryjnado badania wilgotności i nasiąkliwości materiałów 

gruntowych (zakres temperatury 20°-300°C),pojem. 220- 240l.-Zakres temperatury od 

20 °C powyżej temperatury pomieszczenia do 300 °C-Jednorodność temperatury 

wewnątrz komory-Wymuszony obieg powietrza-Kontroler w wyświetlaczem LCD-

Cyfrowa regulacja temperatury-Cyfrowy zegar sterujący-Zabezpieczenie 

temperaturowe klasy 2-Port USB dla zapisu danych-Elektromechaniczna regulacja 

wylotu powietrza-2 chromowane półki w standardowej dostawie-Max dopuszczalne 

obciążenie na półkę: 20 kg-Czas nagrzewania do 150C - 20 min-Czas powrotu po 30 

sekundach otwarcia drzwi przy 150C: 5 min-Pojemność komory wewnętrznej 220-

240 L-Jednorodność temperatury w 150C: +/-1,7 K-Fluktuacja temperatury w 150C: 

+/-0,3 K-Zasilanie 230V 50Hz-Moc znamionowa: 1,3 kWInstalacja , uruchomienie 

,szkolenie min. 2 osób w siedzibie zamawiąjacego , trwające min.8 godzin. 

38000000-5 kpl. 1 

11. 

Tarcza Boehmego lub równoważny do pomiarów ścieralności materiałów 

kamiennych i betonowych klasyfikowanie materiałów kamiennych i betonowych ze 

względu na ścieralność.  

Parametry które powinno spełniać urządzenie: 

 -Średnica tarczy roboczej:min. 750 mm;   

-Automatyczne zatrzymanie  ;  

-Prędkość: 30 obr/min;  

-Waga: 230-250 kg;  

-Zasilanie: 230V 50Hz 1PH 800 W;   

-Wymiary:min. 850 x 1000 x 1500 mm;   

-Proszek ścierny min. 2kg. 

Instalacja , uruchomienie ,szkolenie min. 2 osób w siedzibie zamawiąjacego , trwające 

min.8 godzin. 

  

38410000-2  kpl. 1 
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12. 

Wstrząsarka laboratoryjna do sit o srednicy o 300 mm 

do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich (piaski) i kruszyw wraz z 

zestawem sit: określanie średniej wielkości ziaren; określanie frakcji głównej; 

określanie wskaźnika jednorodności. 

-Średnica robocza sita 293 mm 

-Wysokość robocza sita dla piasków 25 mm 

-Wysokość robocza sita dla kruszyw 50 mm 

-Masa próbki dla piasków ~500 g 

-Masa próbki dla kruszyw max ~5-8 kg 

-Drgania pionowo-skrętne - amplituda regulowana 0-2,5 mm 

-Częstotliwość drgań stała 50 Hz 

-Czas przesiewania nastawny - 10 programów 0-60 min 

-Zasilanie 230V 50Hz 

-Pobór mocy 150 VA 

Instalacja , uruchomienie ,szkolenie min. 2 osób w siedzibie zamawiąjacego , trwające 

min.8 godzin. 

38000000-5 kpl. 1 

 

CZĘŚĆ III – WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia CPV Jm Ilość 

1. 

Formy stalowe i z tworzyw wzmocnionych do wykonywania próbek materiału 

gruntowego, próbek betonowych i cementowych. 

plastikowa forma do próbek betonowych – 150x150x150mm – 10 sztuk 

plastikowa forma do próbek betonowych, podwójna – 100x100x100mm – 5 sztuk 

stalowa forma do próbek betonowych – 150x150x150mm – 1 sztuka 

stalowa forma do próbek betonowych –  100x100x100mm – 1 sztuka 

plastikowa forma do próbek walcowych - ze stalowym dnem - Ø150x300mm – 4 

sztuki 

plastikowa forma do próbek walcowych - ze stalowym dnem - Ø100x200mm –  4 

sztuki 

stalowa forma do belek betonowych – 150x150x600mm – 1 sztuka 

stalowa forma do belek betonowych – 150x150x700mm – 1 sztuka 

stalowa forma do belek betonowych – 100x100x400mm – 1 sztuka 

stalowa fora do próbek betonowych – 100x100x500mm – 1 sztuka 

Szczypce do próbek sześciennych 100x100x100mm – 1 sztuka 

szczypce do próbek sześciennych 150x150x150mm – 1 sztuka 

szczypce do próbek walcowych 100x100x100mm – 2 sztuki 

szczypce do próbek walcowych 150x150x150mm – 2 sztuki 

Forma sześcienna 70,7mm do próbek asfaltu lanego wg PN-EN 12697-20/21 – 2 

sztuki 

Wanna do sezonowania próbek betonowych wg PN-EN 12390-2 w zakresie od 500 do 

700 litrów (Pokrywa wanny, Ruszt dolny, Uchwyty górne na próbki, Pompka 

cyrkulacyjna, Grzałka ze sterowaniem elektronicznym) 

Tygiel porcelanowy, glazurowany, pojemność 80 ml, średnica od 55 do 65 mm – 10 

sztuk 

Tygiel porcelanowy, glazurowany, pojemność 120 ml, średnica od 65 do 75 mm – 10 

sztuk 

Tygiel porcelanowy, glazurowany, pojemność 200 ml, średnica od 75 do 85 mm – 10 

sztuk 

38410000-2  kpl. 1 

2. Suwmiarka Schultza do oznaczania wskaźnika kształtu ziaren kruszywa. 38410000-2  szt. 2 

3. 
Bufory do kalibracji pH-metru, składające się z 3 naczyń (butelek) o poj. 100 ml 

zawierających roztwory buforów o pH=4; 7; 10. 
38410000-2  kpl. 4 
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4. 

KLUCZ DYNAMOMETR.WYCHYLNY 1/2" 
klucz dynamometryczny wychylny służący do dokręcania śrub z siłą o dokładnym 

momencie 

zakres wskazań na tarczy: 0-200 Nm 

klucz współpracuje nasadkami 1/2" (dwustronny uchwyt) 

długość całkowita klucza: 400-460 mm 

38000000-5 szt. 1 

5. Kolba okrągłodenna z jedną szyją ze szlifem, 100 ml, 29/32mm 38000000-5 szt. 10 

6. Nasadka chłodnicy ze szlifem wewnętrznym, 29/32 mm; 33793000-5 szt. 10 

7. 

pH-metr stacjonarny – zestaw wraz z elektrodą uniwersalną.  

W skład zestawu wchodzą: pH-metr, statyw, elektroda pH-metryczna z czujnikiem 

temperatury.  

Specyfikacja szczegółowa zestawu:  

-miernik: Zakres 0-14 pH, dokładność 0,01pH, kalibracja w dwóch punktach,  

-masa: do 1 kg, ,  

-język menu: polski lub angielski, 

- instrukcja w języku polskim,  

-zasilanie 220-240 wolt,  

-wymiary: nie większe niż 250x200x100.  

-elektroda: zakres pomiarowy 0-14 pH,  

-wbudowany czujnik temp w zakresie 0-80°C (z dokładnością 1st C lub lepszy),  

-elektrolit żelowy nie wymagający konserwacji,  

-kabel o długości ok. 1-1.5 m, umożliwiający podłączenie do miernika,  

-statyw: umożliwiający  montaż elektrody w naczyniu pomiarowym. 

38000000-5 kpl. 1 

8. Pipety Pasteura z podziałką, niesterylna, 3 ml, plastikowa (z polietylenu) 38000000-6 opak. 1 

9. Płaszcz grzewczy laboratoryjny z regulacją mocy, 100 ml 38000000-7 szt. 7 

10. Płaszcz grzewczy laboratoryjny z regulacją mocy, 250 ml 38000000-8 szt. 7 

11. Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 50 38000000-9 szt. 7 

12. 

Rurki wskaźnikowe MSA.  
Zestaw skałdający sie z 12 opakowań po 10 rurek zwierający runki do detekcji 

nastepujących gazów: amoniak, cyjanowodór (kwas cyjanowodorowy), chlor, 

dwutlenek węgla, tlenek węgla, gazy nitrozowe (NO2+NO), fosgen(chlorek 

karbonylu), kwas solny  (chlorowodór), dwutlenek siarki, siarkowodór, 

dwuchlorometan, alkohol (metanol) 

33793000-5 opak. 1 

13. 

STÓŁ LABORATORYJNY z półką 

- minimalna długość: 900 mm; 

- minimalna szerokość (głębokosć): 750 mm; 

- wysokość stołu: 900 mm; 

- blat wykonany ze sklejki o grubości min 40 mm, zabezpieczony przed wsiąkaniem 

wody i innymi substancjami; 

- konstrukcja nośna stołu wykonana ze stali o profilach zamkniętych (35x35 lub 

większych), pokrytych farbą proszkową, zakończonych kółkami jezdnymi w tym dwa 

z hamulcem – typ o szereg A; 

- przestrzeń pod blatem zabudowana półką od połowy głębokości; 

- nośność min 300 kg. 

38000000-5 szt. 2 

14. Wąż gumowy miękki do chłodnic, fi wew. 6mm 38000000-6 mb 15 

15. Wąż lateksowy fi wewn 06 zewn 08 ścianka 1 mm 38000000-7 mb 2 

16. Wąż lateksowy fi wewn 08zewn 12 ścianka 2 mm 38000000-8 mb 10 

17. 
Zestaw 5 aerometrów o zakresach: 0.7-0.8; 0.8-0.9; 0.9-1.0; 1.0-1.1; 1.1-1.2 g/c 

38000000-9 kpl. 1 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 
 

 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr A Formularz Oferty na wykonanie zamówienia 

2.  Załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia 

3.  Załącznik nr 2 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

4.  Załącznik nr B Istotne postanowienia treści umowy 

 

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej siwz. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik Nr A 

 

Miejsce i data …………………… 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 

 NR SPRAWY WNP/339/PN/2019 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

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

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

 

1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa 
adres  

wraz z oznaczeniem województwa 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

 

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie. 

NIP  

REGON  

NR KONTA BANKOWEGO  

NAZWISKA 

WŁAŚCICIELI/OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH DO 

PODPISANIA UMOWY 

 

NAZWISKO OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ NINIEJSZEGO 

ZAMÓW. 

 

 

4. Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron. 

5. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 

1. Jako wykonawca jestem*:   małym przedsiębiorstwem          
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średnim przedsiębiorstwem 

dużym przedsiębiorstwem 

*zaznaczyć X w odpowiednim polu 

2. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane w 

SIWZ. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego . 

4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

5. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych 

postanowieniach treści umowy. 

6. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, 

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.  

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ za 

łącznym wynagrodzeniem w kwocie: 

 

CZĘŚĆ I 

Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja: ………miesięcy  (poz. 2, 3 i 6) 

 

Termin realizacji: ……………. dni (min. 10 dni, maks. 30 dni; z uwzględnieniem szkolenia) 

 

CZĘŚĆ II 

Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja: ………miesięcy (poz. 1,2,3,4,5,6,10,11,12) 

 

Termin realizacji: ……………. dni (min. 10 dni, maks. 30 dni; z uwzględnieniem szkolenia) 

 

CZĘŚĆ III 

Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja: ……………miesięcy (poz. 1, 7, 13) 

 

Termin realizacji: ……………. dni (min. 10 dni, maks. 30 dni; z uwzględnieniem szkolenia) 

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Waloryzacja ceny może nastąpić tylko na 

zasadach określonych w SIWZ.  

Powyższa cena, odpowiednio dla danej części zamówienia, wynika z zestawienia asortymentowo-

wartościowego dla tej części, stanowiącego integralny element mojej/naszej oferty. 

8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. przez 30 dni W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie**:………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić 

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 

10. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*  

 

1) …………………………………………………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………  

*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

11. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 

13. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych: 

1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w art. 

32 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) 

zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w 

danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do: 

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie 

wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,  

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu. 

2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane za 

naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w tym 

odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego 

czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji 

umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez Akademię 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 

109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

moich danych osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i załącznikach do niej oraz 

przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich poprawiania. 

 

 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE 
 

CZĘŚĆ I – APARATY LABORATORYJNE 

 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto zł 

Wartość 

netto zł 

VAT 

% 

Wartość 

brutto zł 

Nazwa 

handlowa/ 

producent 

1  Aparat Casagrande’a kpl 1     
 

2  Aparat skrzynkowy kpl 1     
 

3  Półautomatyczny aparat Frassa kpl 1     
 

4  Ręczny aparat „Pierścień i Kula” kpl 1     
 

5 

Aparat do oznaczania stopnia 

zagęszczenia gruntów kpl 
1 

    

 

6 Aparat trójosiowego ściskania kpl 1     
 

7 Aparat Ve-Be kpl 1     
 

8 Ręczny aparat Blaine’a kpl 2      

9 Ręczny aparat Vicata kpl 1     
 

RAZEM   
 

 

 

Data ................................         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

CZĘŚĆ II URZĄDZENIA LABORATORYJNE 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto zł 

Wartość 

netto zł 

VAT 

% 

Wartość 

brutto zł 

Nazwa 

handlowa/ 

producent 

1  Edometr laboratoryjny kpl 1     
 

2  Ręczna prasa CBR kpl 1     
 

3  Zamrażarka laboratoryjna kpl 1     
 

4  Zestaw cylindrów pomiarowych kpl 1     
 

5 

Automatyczna prasa do badania 

wytrzymałości na ściskanie i 

zginanie próbek betonowych kpl 

1 

    

 

6 Bęben Los Angeles  kpl 1     
 

7 Hydrostatyczna waga laboratoryjna kpl 1     
 

8 Półautomatyczny penetrometr kpl 1     
 

9 Ręczny ubijak Proctora kpl 1     
 

10 Suszarka laboratoryjna kpl 1     
 

11 

Tarcza Boehmego do pomiarów 

ścieralności materiałów kamiennych 

i betonowych kpl 

1 

    

 

12 Wstrząsarka laboratoryjna kpl 1     
 

 RAZEM    
 

 

Data ................................         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE 

 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto zł 

Wartość 

netto zł 

VAT 

% 

Wartość 

brutto zł 

Nazwa 

handlowa/ 

producent 

1 

 Formy stalowe i z tworzyw 

wzmocnionych kpl 
1 

    

 

2  Suwmiarka Schultza szt. 2     
 

3 

Bufory do kalibracji pH-metru, 

pH=4; 7; 10. kpl 
4 

    

 

4 Klucz dynamometr.wychylny 1/2" szt 
1 

    

 

5 

Kolba okrągłodenna z jedną szyją ze 

szlifem, 100 ml, 29/32mm szt. 
10 

    

 

6 

Nasadka chłodnicy ze szlifem 

wewnętrznym, 29/32 mm; szt. 
10 

    

 

7 pH-metr stacjonarny kpl 1     
 

8 

Pipety Pasteura z podziałką, 

niesterylna, 3 ml, plastikowa (z 

polietylenu) opak 

1 

    

 

9 

Płaszcz grzewczy laboratoryjny z 

regulacją mocy, 100 ml szt. 
7 

    

 

10 

Płaszcz grzewczy laboratoryjny z 

regulacją mocy, 250 ml szt. 
7 

    

 

11 

Rozdzielacz gruszkowy szklany z 

zaworem szklanym na szlif, z 

korkiem szklanym 50 szt. 

7 

    

 

12 Rurki wskaźnikowe MSA: opak 1     
 

13 

Stół laboratoryjny 900*750*900 

wzmocniony z półką szt 
2 

    

 

14 Wąż gumowy miękki do chłodnic, mb 15     
 

15 Wąż lateksowy mb 2     
 

16 Wąż lateksowy 8X12 mb 10     
 

17 

Zestaw 5 aerometrów o zakresach: 

0.7-0.8; 0.8-0.9; 0.9-1.0; 1.0-1.1; 

1.1-1.2 g/c kpl 

1 

    

 

RAZEM   
 

 

 

 

Data ................................         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Spis załączników (wzór) 

 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr WNP/339/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

 

 

Oferta zawiera:  

 

 

1 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  1  str nr … 

2 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  2  str nr … 

3 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  3  str nr … 

4 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  4  str nr … 

5 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  5.  str nr … 

6 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  6.  str nr … 

7 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  7.  str nr … 

8 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  8.  str nr … 

9 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  9.  str nr … 

10 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  10.  str nr … 

11 Itd……………… 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO  

nr sprawy WNP/339/PN/2019 
 

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U  

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej: ustawy Pzp. 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia 

WYKONAWCY z postępowania: 

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

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

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 w zakresie, o którym mowa w SIWZ . 

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

lub*) 

1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

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

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………………. 

2) ……………………………………………………………………………………..  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………… 

2) ……………………………………………………………………………….  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W  POSTĘPOWANIU 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

2. Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.3 SIWZ  

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/339/PN/2019 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Przetarg nieograniczony nr WNP/339/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu WNP/339/PN/2019 

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję: 

1. Nie należy do żadnej/tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów * 

2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa powyżej w pkt 1, w której skład wchodzą 

poniższe podmioty*: 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

*niewłaściwe skreślić 

 

UWAGA:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. 

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

Miejscowość, data         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik B 

 

/wzór/ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY  

 

 

W dniu .................... 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 

 Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Czajkowskiego 109, 

NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną przez: 

………………….  – .......................................................... 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

z jednej strony, a  

 (firma / siedziba / adres ) wpisaną do (CEDG. albo KRS),  

NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób  

upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy) zwaną dalej „Wykonawcą”, 

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 

WNP/339/PN/2019, rozstrzygniętego w dniu <............>zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, pt.: ZAKUP 

WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą na potrzeby Akademii Wojsk Lądowych im. 

generała Tadeusza Kościuszki sprzętu laboratoryjnego (odpowiednio cz. I, II lub III zamówienia) 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy wraz z zestawieniem ilościowo-wartościowym, opisany jest w 

Załączniku nr 1 do umowy. 

3. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść 

na rzecz Zamawiającego własność sprzętu, aparatury, materiałów których parametry określone są 

w zakresie przedmiotowym określonym w Załączniku nr 1 do Umowy, a Zamawiający odebrać i zapłacić 

Wykonawcy należną cenę za przedmiot Umowy.  

§2 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z zakresem przedmiotowym i 

ilościowym, określonym w Załączniku nr 1, do siedziby Zamawiającego przy ulicy Czajkowskiego 109 we 

Wrocławiu, w terminie do ……………………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w godzinach pracy 

magazynu, tj. 8.00 – 13.00 

2. Wykonawca powiadomi w formie pisemnej lub telefonicznej Zamawiającego o dacie dostawy przedmiotu 

umowy z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dnia roboczego.  

3. Odbiór przedmiotu umowy od Wykonawcy nastąpi w formie Protokołu Odbioru podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, sporządzonego według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Wszelkie koszty wydania i wniesienia asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

znajdującym się w jego siedzibie, obciążają Wykonawcę.  

 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną 

ofertą w wysokości: 

a) wartość netto :       .....................  zł.  słownie :  ........................................................ 
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b) podatek VAT w kwocie: ........................... zł  

c) wartość brutto  :  ...................................... zł.  słownie: ........................................... ................... 

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu mieszczą się koszty transportu, szkolenia 

(jeśli wymagane zgodnie z opisem przedmiotu umowy w danej części) i inne koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje ilość i ceny jednostkowe za asortyment złożony w ofercie 

Wykonawcy, zgodnie z zestawieniem asortymentowo-wartościowym, zawartym w załączniku nr 1. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 4 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia łącznego określonego w § 3 ust.1 Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest: 

a) ponieść odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy, 

b) dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko, 

c) do rozładunku i wniesienia do wskazanego pomieszczenia przez Zamawiającego, 

d) zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dla asortymentu, którego dotyczy. 

e) dostarczyć najpóźniej do chwili podpisania protokołu, do każdego egzemplarza sprzętu wydrukowaną 

kartę gwarancji oraz instrukcje w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi, - jeśli dotyczy, 

f) dostarczyć przedmiot umowy w pełni sprawny, dotychczas nigdy nieużytkowany, ani nieuszkodzony, 

będący należycie opakowany, 

g) dostarczyć listę wszystkich punktów serwisowych wraz z danymi teleadresowymi, w których może być 

realizowana naprawa – dla asortymentu, którego dotyczy. 

2. Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu pisemną informację  

o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie usunięcia. - jeśli dotyczy. 

3. W ramach wykonania umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami realizacji dostaw, w zakresie 

zależnym od Zamawiającego, realizacji umowy; 

b) zapłaty należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną dostawę. 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 

następujących przypadkach i wysokości: 

a) 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, 

względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie, 

b) 0,5 % (dotyczy części I i II) lub 0,8% (dotyczy części III) wartości wynagrodzenia umownego brutto 

niezrealizowanej części dostawy, za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, jednakże nie mniej niż 30 zł za każdy przypadek nieterminowego wykonania umowy. 

c) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,1 % 

(dotyczy cz. I i II) lub 0,4 % (część III) wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust.1 za 

każdy dzień opóźnienia, jednakże nie mniej niż 30 zł za każdy przypadek nieterminowego usunięcia wad 

w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w 

Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania 
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umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, w 

tym także z nieterminowego dostarczenia faktury Vat do Zamawiającego.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartości 

przysługujących Zamawiającemu kar umownych. 

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy. 

 

§ 6 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY 

Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają: 

1) ze strony Zamawiającego: .............................................................................................. 

2)  ze strony Wykonawcy: ....................................................................................................  

 

§ 7 

FORMA PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, będzie wynagrodzenie łączne zgodne z 

ofertą cenową. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust.1 umowy po 

dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz przeprowadzenia instalacji i  

uruchomienia oraz szkoleń, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w Załączniku nr 1 do umowy, 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru stanowiący załącznik nr 2 do 

umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez żadnych zastrzeżeń. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru spowodują 

naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub 

brakujących dokumentów. 

§ 8 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejsza umową Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum ....... 

miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty dostawy w miejscu użytkowania. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

3. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje wyraźne 

i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub 

przydatności do określonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę 

dostarczonego sprzętu w okresie trwania gwarancji. 

4. Wykonawca gwarantuje działanie sprzętu zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i użytkową.- jeśli 

dotyczy. 

5. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym asortymencie i ponosi z tego 

tytułu wszelkie zobowiązania. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy: 

      a) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążone prawem osoby trzeciej, 

      b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma 

właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli jest dostarczony w stanie niekompletnym. 

7. Wady oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego: faxem, e-mailem do siedziby Wykonawcy w 

formie „Protokołu reklamacji”. 

8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych w dostarczonym asortymencie 

Wykonawca: 
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a. rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, 

b. usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu 

reklamacji”, tj.: 

 usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na 

własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia, 

 wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały 

ujawnione w terminie określonym w § 8 ust. 8 pkt. b, 

c. przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad sprzętu objętego gwarancją 

uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać, 

d. dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw 

oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji, 

e. poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu w czasie od 

przyjęcia do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia 

wady. 

9. W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy na nowy, okres gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty dostawy elementu wolnego od wad. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE UMOWY 

1. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy, rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym  

i naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 ust. 1 lit. a) umowy, w szczególności gdy: 

a) nastąpi dostarczanie asortymentu innego niż przewidziany w umowie, 

b) wysokość kar umownych przekroczy 30 % wartości zamówienia brutto 

2. Zamawiający ma prawo realizować prawo odstąpienia, w przypadkach zastrzeżonych w niniejszej umowie, 

w terminie do 14 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uprawniających do skorzystania z tego 

prawa. 

§10 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku, gdy w okresie od wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia, sprzęt 

stanowiący przedmiot umowy zostanie wycofany z produkcji/wycofany ze sprzedaży, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany go na sprzęt o parametrach nie gorszych niż uprzednio zaoferowany, po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do umowy, a jedynie 

przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji/wycofaniu ze 

sprzedaży wraz z pisemnym wnioskiem Wykonawcy o zatwierdzenie nowego sprzętu. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oferta 

Wykonawcy oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie których 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z 

mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 

pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez 

postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością, Umowa nie zostałaby zawarta. 

3. Prawa i obowiązki określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

4. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej 

kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do 

rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu umowy z zestawieniem ilościowo wartościowym, 

- Załącznik nr 2 – protokół odbioru sprzętu. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 

 

 

Zestawienie asortymentowo-wartościowe 

Opis przedmiotu zamówienia. 
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Upoważnieni przedstawiciele stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie oświadczają, że: 

Dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego 

użytkowania. 

Wraz z asortymentem przekazane zostały następujące dokumenty: 

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

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

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

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

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

Ewentualne uwagi:  

Wszelkie zastrzeżenia, co do jakości sprzętu będą przesyłane do wykonawcy w formie pisemnej. 

Podczas przyjmowania przedmiotu umowy stwierdzono niżej wymienione uwagi: 

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

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

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

Wyżej wymienione braki niezgodne z warunkami umowy nr ………………….……………………… firma 

……………………………………………………………………………………. zobowiązuje się dostarczyć 

osobiście, w terminie zgodnym z umową, do siedziby Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki we Wrocławiu.  

Płatności faktury zostaną połączone po korekcie faktur oraz dostarczeniu w/w ……………….. 

 

 Przedstawiciel Zamawiającego          Przedstawiciel Wykonawcy 

……………………………..      ………………………….. 

……………………………..      ….……………… 

 

 

 

Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU 

 

Zgodnie z umową nr …………………………………………… zawartą w dniu …………….... pomiędzy 

…………………………………………………………………………………………..……………………. a 

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, odbył się odbiór 

…………………………………………………………………………. zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Lp. ASORTYMENT 
Ilość 

(szt.) 
Uwagi 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    


