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CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00–950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1,
telefon: 22 556 01 29, faks: 22 826 20 30
e-mail: zamowienia@uokik.gov.pl,
strona internetowa: www.uokik.gov.pl
Tryb i oznaczenie postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej również ustawą Prawo zamówień publicznych
i zostało oznaczone znakiem BBA-2/262-43/2017, na jaki Wykonawcy winni się powoływać
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych, dygestoriów oraz okapów
laboratoryjnych do Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z siedzibą w Katowicach .
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 dostawy 1 szt. dygestorium jego montażu wraz z podłączeniem do mediów,
 przeszkolenia pracowników laboratorium z obsługi dygestorium.
 dostawy mebli laboratoryjnych, na które składają się stoły laboratoryjne, szafki, szafki
dolne z blatem, stoły wagowe, regał, moduły instalacyjne, stanowisko przejezdne,
ociekacze, wraz z montażem i ich ustawienia w miejscu przeznaczenia wskazanym
przez Zamawiającego.
 dostawy 9 okapów laboratoryjnych oraz zainstalowanie ich do sufitu lub do ściany.
Dostarczone meble laboratoryjne, dygestorium oraz okapy muszą być fabrycznie nowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia”.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dokonania
obmiaru natury pomieszczeń w celu weryfikacji wymiarów i ustawienia. Podane wymiary
należy przyjąć z tolerancją ± 10%.

4.

5.
5.1.
5.2

Kod CPV: 39180000-7 Meble laboratoryjne
39181000-4 Stoły laboratoryjne
Termin i miejsce realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 20 grudnia 2017 r.
Miejsce realizacji: siedziba Laboratorium Kontrolno-Analitycznego UOKiK w Katowicach,
ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.
Bezpośrednio po podpisaniu umowy, Strony uzgodnią harmonogram realizacji poszczególnych
prac.
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie złotych:
siedem tysięcy pięćset 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016, poz. 359).
5.3.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów NBP O/O Warszawa
Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000, z adnotacją „wadium – numer sprawy BBA-2/26243/2017 Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie
przelewu.

5.4.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5.5.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna
zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej
pośrednictwa podmiotów trzecich.

5.6.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu wadialnego nie był trwale połączony
z ofertą, w celu umożliwienia zwrotu wadium bez naruszenia oferty.

5.7.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.

5.8.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego
w art. 46 ust. 4a Pzp.

5.9.

Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

5.10.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

5.11.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.

5.12.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
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złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5.13.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5.14.

Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

5.15.

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który
nie wniesie wadium w określonym terminie lub wniesie je w sposób nieprawidłowy
w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46
ust. 3 Pzp.

6.

Informacja o przewidywanych zamówieniach z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp.
Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia winny być ze sobą trwale złączone.
Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci
wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku
polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski
Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub
zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki,
przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy
przekreślić i obok napisać prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane
(z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.19.). W treści oferty winna być umieszczona
informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

7.10.
7.11.
7.12.

7.13.
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7.14.

7.15.
7.16.

7.17.
7.18.

7.19.

7.20.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne
pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby
wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie
z punktem 7.15.
O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno
być załączone upoważnienie do jej podpisania.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później
niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie
w celu zachowania ich poufności.
W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 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 w sposób niebudzący
wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony
zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą
połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 z związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, natomiast oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym
dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00–950),
pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (Centrum KonferencyjnoSzkoleniowe), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny
11:00 dnia 6 listopada 2017 r.
Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie
traktowana jako koperta zewnętrzna). Koperty (Zamawiający zaleca, aby koperta
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zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy) należy zaadresować
następująco:
 ………..……………………………………………………………………………………...
Wykonawca:
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00–950 Warszawa
Wydział Zamówień Publicznych
OFERTA NA:
„Dostawa mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz okapów laboratoryjnych
dla Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z siedzibą w Katowicach”
Sprawa BBA-2/262-43/2017
Nie otwierać przed dniem 6 listopada 2017 r., godz. 11:30
 ……...……………………………………………………………………………….....….
8.6.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty
przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobu opisania oferty.
8.7.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie, w Sali 400, IV Piętro.
8.8.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje wynikające z art. 86 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy,
tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8.9.
Informacje wskazane w punkcie 8.8 zostaną zamieszczone przez Zamawiającego
niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej.
8.10.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być
opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA lub WYCOFANIE.
9.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ
9.1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
9.2.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
9.3.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dokonane przez
Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej na której została udostępniona
SIWZ.
9.4.
Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej
inicjatywy Zamawiającego.
9.5.
Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie Biuletynu Zamówień
Publicznych.
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9.6.

9.7.

9.8.
9.9.
9.10.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

11.
11.1.

11.2.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której została
udostępniona SIWZ.
Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 9.2, pkt 9.3 i pkt 9.5
dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – www.uokik.gov.pl.
Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi na
zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytania należy kierować do Dyrektora Generalnego Urzędu – Macieja Jabłońskiego na
adres, faks lub e-mail wskazany w pkt 1 SIWZ.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw
związanych z procedurą postępowania są Katarzyna Szynkaruk-Durlik lub Artur Krówka,
kontakt: zamowienia@uokik.gov.pl.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz
z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień
pkt 10.2 i pkt 10.3.
Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty
w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa
w formie pisemnej.
W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26
ust. 3 Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek
niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała
miejsce na stronie www.uokik.gov.pl – publikacja dokumentacji następować będzie tylko
w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
CZĘŚĆ II
Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

A.
1)
1.1.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
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1.2.

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 2017 r.
poz. 1508) 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 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.)
spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają zdolność techniczną i zawodową
niezbędną do realizacji zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wykonał:
1) co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie dygestoriów laboratoryjnych oraz
mebli laboratoryjnych, przy czym wartość każdego z zamówień obejmowała dostawę
dygestoriów laboratoryjnych o wartości minimum 50 000,00 zł brutto oraz mebli
laboratoryjnych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto,
lub
2) co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie dygestoriów laboratoryjnych,
a wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto,
oraz
co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie mebli laboratoryjnych, a wartość
każdego z zamówień wynosiła co najmniej 150 000,00 zł brutto.
W przypadku zamówień nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na
dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.

B.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.

1.

Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć:
- do oferty - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w pkt 1.1.
lit. A Części II SIWZ (Załącznik Nr 2 do SIWZ),

1.1
1.2

1.3

2.

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym
w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ (Załącznik Nr 3 do SIWZ),
- po otwarciu ofert:
oświadczenie o przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4 do SIWZ) lub braku
przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4A do SIWZ) do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w pkt 8.8 Części I SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ, tj.:

2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
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- w zakresie spełniania warunków udziału, określonych w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ
2.2. Wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są
wykonywane należycie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2. lit. A
Części II SIWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ).
Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać
z jednostkowej umowy).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane lub są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne
dokumenty powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 w przypadku robót budowlanych - Wykonawca musi przedstawić dowody czy wskazane
roboty zostały wykonane w sposób należyty i wskazujące czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 w przypadku usług lub dostaw – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów
o których mowa powyżej.
Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę zamówienia.
- w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania postawione
w SIWZ:
2.3. opis
oferowanego
sprzętu
pod
kątem
spełniania
wymogów
postawionych
w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik Nr 1 do SIWZ
opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego sprzętu, które wyspecyfikował
Zamawiający, a także określa producenta oraz model oferowanego sprzętu. Opis ten musi być
na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez
Wykonawcę sprzętu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ.
2.4 Certyfikat dla mebli laboratoryjnych potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 14727
wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji mebli
laboratoryjnych.
2.5. Oświadczenie oferenta o:
 spełnieniu wymagań norm dla dygestorium chemoodpornego
 spełnianiu przez oferowane dygestorium wymagań dla dygestorium z panelem
elektronicznym – potwierdzone raportem badań w zakresie bezpiecznej i stabilnej pracy
sterowania i sygnalizacji alarmowej wykonane przez laboratorium wzorcujące wg norm PNEN 61000-4 Część 2, 3, 4, 6, 11 ze zm. i PN-EN 55016-2 Część 1, 3 ze zm. lub równoważne.
3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
W powyższym przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca
jest zobowiązany zamieścić informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ). W przypadku gdy oferta
Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów zostanie najwyżej oceniona, taki
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 lit. B Części II SIWZ. W przypadku gdy oferta
Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów zostanie najwyżej oceniona, taki
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
następujących dokumentów:
a) aktualnego na dzień złożenia, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi lub dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
C.
1.
2.
3.

4.

5.

Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta
Prawidłowo wypełniony i podpisany: Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
Oświadczenia wymienione w pkt 1.1. i 1.2 lit. B Części II SIWZ.
Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez
mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia
również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w Formularzu
ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy
zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo (stanowiące oświadczenie każdego
z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.15 i 7.16 Części I SIWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują
następujące zasady składania dokumentów:
a) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.1 - 1.2 lit. B
Części II SIWZ,
b) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1.3 lit. B Części II
SIWZ,
c) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,
d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie
wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie
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e)

zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców,
wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają
do nich zastosowanie zasady określone powyżej.
CZĘŚĆ III
Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej

1.
Ocena Wykonawców i ofert
1.1. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczenia o którym mowa
w art. 25 a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego na potwierdzenie warunków o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
1.2. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
1.3. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie,
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.4. Zapisy pkt 1.1 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo
informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej.
1.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
1.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
1.7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt lub
ich istotne części składowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
1.8. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych na stronie internetowej Zamawiającego.
2.
Opis sposobu obliczenia ceny
2.1. Wykonawca w Formularzu ofertowym ustala wynagrodzenie ryczałtowe, za cały zakres
rzeczowy określony w Załączniku Nr 1. Wynagrodzenie to będzie stanowić całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.
2.2. W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia uwzględniającą podatek VAT w obowiązującej stawce.
2.3. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do
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2.4.

2.5.

2.8.
2.9.
3.
3.1.

przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena lub koszt lub ich istotne
części składowe nie mogą być rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną lub kosztem jest jej odrzucenie – zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną
i ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione
w cenie oferty.
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 (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym lub w innym oświadczeniu),
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 podatku VAT.
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.
Wykonawca określa cenę oferty z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
- Cena oferty (X) - 60% (waga kryterium)
- Okres gwarancji (G) – 24% (waga kryterium)
- Warunki serwisu (H) – 16% (waga kryterium)

3.1.2. Ocena ofert w ramach kryteriów pozacenowych będzie dokonywana według następujących
zasad:
Cena oferty (X) - 60% (waga kryterium)
W ramach kryterium cena oferty ocena ofert będzie dokonywana według następującej zasad: do
oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez
tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone
w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu
Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
X =

Cn
----------------------- x 60 (waga kryterium)
Cb

4.

X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku), przy
czym:
X - ilość punktów w ramach kryterium ceny dla dygestorium chemoodpornego (obliczana do
dwóch miejsc po przecinku)
X - ilość punktów w ramach kryterium ceny dla dostawy mebli laboratoryjnych (obliczana do
dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Kryterium „okres gwarancji” (G) - 24% (waga kryterium), przy czym:
Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczane będą 2
punkty. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 12. Maksymalny punktowany
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okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji
na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 24 punktów.
Kryterium „Warunki serwisu” (H): 16% (waga kryterium), przy czym:
- Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
a) za autoryzowany serwis posiadający wykwalifikowanych pracowników – 6 punktów,
b) za każde 24h szybszej reakcji serwisu, poniżej wymaganych 72h, doliczone będzie 5
punktów. (Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 punktów).
Maksymalnie w tym kryterium wykonawca otrzyma 16 punktów.

4.1.
4.2.

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S= X+G+H
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Wykonawca, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień
publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
CZĘŚĆ IV
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Udzielenie zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej Specyfikacji oraz została
uznana za najkorzystniejszą.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki postępowania.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 94
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą jest zobowiązany do stawienia się w celu podpisania w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.
W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy regulującej
współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Istotne postanowienia umowy
Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia
Wykonawcą a Zamawiającym określają Istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik
Nr 7 do SIWZ.

5.

Obowiązujące przepisy
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W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Kodeks cywilny.
6.

1.
1)

2)

3)

3)
1)

2)

3)
4)
5)

4)
1)
2)

Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór, w trybie
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie i na warunkach
określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
CZĘŚĆ V
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Przepisy ogólne.
Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
- skarga do sądu.
Odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań,
których wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z czym odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Skarga do sądu.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia
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3)
4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia
wpłynięcia skargi do sądu.
Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
CZĘŚĆ VI
Załączniki
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o przesłankach podlegania wykluczeniu z postępowania
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4A – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 – Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonanych podobnych zamówień
Załącznik Nr 7 – Istotne postanowienia umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(sprawa BBA-2/262- 43/2017)
Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny oraz meble
laboratoryjne muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz
zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do
każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”.
Dygestorium chemoodporne – 1 szt.
Producent: ...........................................................................................

Model: ...............................................................................................................

Rok produkcji: ....................................................................................
Okap lokalny laboratoryjny – 9 szt. (chemoodporny – 7 szt.; termoodporny – 2szt.)
Producent: ........................................................................................... Model: ...............................................................................................................
Rok produkcji: ....................................................................................
Meble laboratoryjne wraz z montażem
Producent: ........................................................................................... Model: ...............................................................................................................
Rok produkcji: ....................................................................................
Minimalne wymagania Zamawiającego

Dane techniczne oferowanego sprzętu

Charakterystyka:
Dygestorium (1 szt.):
 wymiary [mm]: szerokość od 2050 do 2150, głębokość od 850 do 900, wysokość
całkowita od 2650 do 2750,
 blat roboczy na wysokości 900 mm,
 konstrukcja nośna dygestorium wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo
farbą epoksydową chemoodporną,
 ściana tylna i ściany boczne wewnętrznej komory roboczej wykonane z ceramiki
wielkoformatowej o grubości minimum 8 mm,
 ściany zewnętrzne wykonane z co najmniej 19 mm laminowanej płyty wiórowej, z
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Minimalne wymagania Zamawiającego
możliwością zamontowania panelu kontrolnego z elementami sterującymi na ścianach
bocznych,
 blat – lity spiek ceramiczny o grubości od 24 do 26 mm na całej części płaskiej,
obrzeże podniesione do 30-34 mm, bez fug
 okno pionowe wyposażone w trzy szyby, z możliwością obserwowania całej komory
roboczej dygestorium i w przeciwwagi zawieszone na odpornych chemicznie linkach
w otulinie,
 wyposażone w aktywny system zapobiegający niekontrolowanemu opadaniu okna, z
możliwością dowolnego ustawienia wysokości jego otwarcia,
 szyby bezpieczne ze szkła hartowanego
 możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej
 wyposażenie dodatkowe: 2 zlewiki ceramiczne o wymiarach 280× 80 mm osadzone w
blacie podklejone od spodu, krawędź blatu glazurowana, woda zimna do zlewika
(końcówka powlekana chemoodpornym poliamidem + zawór) – 4 szt. (2 szt./zlewik) i
próżnia (końcówka + zawór) – 2 szt. (1 szt./zlewik)
 moduł elektryczny zewnętrzny – 7 x gniazdko elektryczne 230V, 2 ×16A, w
wykonaniu IP44
 zawory mediów i gniazda elektryczne umieszczone w panelu pod blatem komory
roboczej
 punkty mocowania kratownic i łap wykonane z chemoodpornych materiałów o
średnicy 12-13 mm (min. 12 szt.) umieszczone na tylnej ścianie dygestorium z
niecentrycznym mocowaniem umożliwiającym montaż prętów (min. 2 x 4szt.),
 kontrola/monitoring pracy przy zmiennym przepływie powietrza – system kontrolujący
i regulujący wartość przepływu powietrza w zależności od stopnia otwarcia okna,
zgodny z PN-EN 14175-2,
 system przepływu powietrza musi zawierać:
 kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu
alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez
dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej lub powyżej
maksymalnej wartości zadanej,
 alarm zbyt wysoko podniesionego okna,
 wskazanie bieżącej prędkości powietrza w m/s,

Dane techniczne oferowanego sprzętu
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Minimalne wymagania Zamawiającego
 kontrolę i sygnalizację stanów alarmowych,
 rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia
zasilania,
 funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku zasilania dzięki
wbudowanemu akumulatorowi buforowemu,
 zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z
całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku
napięcia zasilania,
 możliwość kontroli przepływu powietrza podczas pracy w trybie
zredukowanego przepływu,
 możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów
alarmowych,
 sterowanie oświetleniem dygestorium,
 sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego –
zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),
 możliwość sterowania zasilaniem gniazda z możliwością
ustawienia timera – zadanego czasu, po którym napięcie w
gniazdku zostanie odłączone,
 możliwość sterowania pracą wentylatora
 oświetlenie – lampy energooszczędne,
 wymagany poziom jasności oświetlenia to minimum 400 Lux
 pod komorą roboczą dygestorium szafka wentylowana z żywicy melaminowej na
cokole, o szerokości od 580 mm do 620 mm i głębokości od 400 mm do 440 mm – 1
drzwi na zawiasach, 2 półki z kuwetami PP, króciec podłączeniowy do wentylacji
szafki, podłączona z systemem wentylacji – 2 szt.,
 pod komorą roboczą szafka wentylowana z żywicy melaminowej na cokole, o
szerokości od 820 mm do 850 mm i głębokości od 400 mm do 440 mm – 2 drzwi na
zawiasach, 2 półki z kuwetami PP, króciec podłączeniowy do wentylacji szafki,
podłączona z systemem wentylacji – 1 szt.
 kąt otwarcia drzwi przy szafkach minimum 110°

Dane techniczne oferowanego sprzętu

Wymagane dokumenty przy dostawie:
Oświadczenie oferenta o spełnieniu norm i wymagań określonych dla dygestoriów
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Minimalne wymagania Zamawiającego
chemoodpornych:
 Zgodnie z normą PN-EN 14175
 Dla panelu elektronicznego raporty badań wykonane przez laboratorium wzorcujące
potwierdzające bezpieczną i stabilną pracę sterowania i sygnalizacji alarmowej wg PNEN 61000-4 Część 2, 3, 4, 6, 11 ze zm. i PN-EN 55016-2 Część 1, 3 ze zm. lub
równoważne
 Protokół pomiarowy po uruchomieniu potwierdzający prawidłową pracę dygestorium,
zgodnie z normą PN-EN 14175

Dane techniczne oferowanego sprzętu

Okap lokalny laboratoryjny 9 szt., w tym chemoodporne – 7 szt., termoodporne – 2szt.:
 Okapy:
 instalowane do sufitu - 4 szt. (2 szt. chemoodporne i 2 szt. termoodporne),
składające się z kolumny instalacyjnej do montażu na suficie, o długości od 980 do
1050 mm, ramię wyciągowe 3-przegubowe, o średnicy nie mniejszej niż 90 mm,
długość aktywna nie mniejsza niż 1750 mm,
 instalowane do ściany - 5 szt. chemoodporne, składające się z uchwytu mocującego
naściennego, ramię wyciągowe 3-przegubowe, o średnicy nie mniejszej niż 90
mm, długość aktywna nie mniejsza niż 2100 mm,
 chemoodporny - wykonany z materiałów odpornych na działanie chemiczne,
materiały montażowe z kwasoodpornej stali nierdzewnej,
 termoodporny - wykonany z materiałów odpornych na temperaturę min. do 800C
 Przewody wentylacji o średnicy od 50 do 100 mm,
 Czasza okapu o średnicy od 450 do 550 mm,
Meble laboratoryjne wraz z montażem:
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do
dokonania obmiaru z natury pomieszczeń w celu weryfikacji wymiarów i ustawienia.
Podane wymiary należy przyjąć z tolerancją ± 10%.
 Wymagania ogólne:
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 szafy, szafki, kontenerki, drzwiczki i fronty z płyty obustronnie laminowanej o
zagęszczonej strukturze o grubości nie mniejszej niż 18 mm,
 elementy widoczne oklejone PCV 2 mm
 szafki o głębokości ok. 490 mm, wysokości ok. 620 mm
 z drzwiami uchylnymi
 kąt otwarcia drzwi przy wszystkich szafkach minimum 110°
 półki z możliwością regulacji, oklejone z każdej strony obrzeżem PCV 2 mm
 uchwyty do każdego frontu/drzwi o rozstawie nie mniejszym niż 120 mm
 konstrukcja stołów w kształcie litery H lub A, oparta na stelażach nośnych
wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych
proszkową farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami ±20 mm, z tworzywa
sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości
 nadstawki wykonane ze stali ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm
malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, stelaż półki wykonany z
zamkniętych profili stalowych z podniesionymi rantami wyposażony w półkę
wykonaną ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości nie mniejszej 6 mm,
 blat pokryty laminatem HPL:
 blat o grubości nie mniejszej niż 34 mm,
 pokryty laminatem z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego, składający
się z rdzenia impregnowanego żywicą fenolową oraz z warstwy dekoracyjnej
impregnowanej żywicą melaminową, o grubości 2-8 mm,
 odporny na zadrapanie, ścieranie, wstrząsy i nacisk, wysokie i niskie
temperatury, chemikalia, higieniczny
 blat z żywicy fenolowej:
 samonośny
 z wysokiej jakości surowców na bazie drzewa żywiczego oraz żywicy
fenolowej, o jednolitej zwartej strukturze, wykluczone jest zastosowanie
warstwowej struktury arkuszy celulozowych,
 minimalna grubość bez podniesionego obrzeża 20 mm, z podniesionym
obrzeżem minimum 33 mm
 powierzchnia jednostronnie laminowana
 wysoka odporność chemiczna: kwas solny 37 %, wodorotlenek sodu 20 %,
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kwas fosforowy 85 %, toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24
godziny; kwas siarkowy 98%, kwas azotowy 70% - ledwie widoczne zmiany
po 24 godzinach
 kolor mebli i dodatków do uzgodnienia przed realizacją
 Ociekacz laboratoryjny, instalowany nad zlewem wg uzgodnień z laboratorium – 8 szt.
 wymiary: 500 × 500 mm, wykonany z ze spienionego PVC, wyposażony w 20
kołków o różnych wielkościach i rynnę z wężem odprowadzającym nadmiar
płynów minimum 2000 mm
Zmywalnia
 Stół laboratoryjny U – kształtny – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 2890/2970/2690 × 750 × 900 mm
 blat wykonany z żywicy fenolowej, z podniesionym obrzeżem przy stanowisku
do mycia
 w blacie 2 × zlew ceramiczny o wymiarach 445 × 445 mm, zainstalowane w
miejscach ustalonych z laboratorium
 z blatu przy zlewie 2 × armatura laboratoryjna c/z woda, pokryta chemoodporną
powłoką epoksydową
 przestrzeń pod blatem zabudowana:
2 × szafka 600 mm jednodrzwiowa zlewowa
1 × szafka 450 mm jednodrzwiowa z półką
1 × szafka 600 mm jednodrzwiowa z półką
1 × szafka 900 mm dwudrzwiowa z półką
1 × szafka 1200 mm dwudrzwiowa z półką
 wyposażony w korytka instalacyjne o wymiarach 1690/2600/2100 mm, 10 × 2 ×
gniazdo bryzgoszczelne 230V
 Szafka wisząca – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1200 × 400 × 760 mm
 dwudrzwiowa
 1 × półka
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 Regał laboratoryjny – 1 szt.
 wymiary : (szer. × gł. × wys.) 1200 × 600 × 1850 mm
 stalowy ocynkowany
 5 × półka, z możliwością regulacji
Pracownia GC
 Stół laboratoryjny (biurko pracownicze) – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 3600 × 750 × 750 mm
 blat pokryty laminatem HPL
 przestrzeń pod blatem 2 × kontenerek 500 mm, jednodrzwiowy z szufladą
 wyposażony 2 × półka na klawiaturę, 2 × półka na komputer oraz korytko
instalacyjne o długości 3600 mm, 3 × 2 × gniazdo 230V oraz 2 × 2 × RJ45
 Stół laboratoryjny L – kształtny – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 3500/3600 × 750 × 900 mm
 blat wykonany jest z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem przy stanowisku
do mycia
 z blatu przy zlewie 1 × armatura laboratoryjna c/z woda, pokryta chemoodporną
powłoką epoksydową
 ze stołu wyprowadzony 6 × zawór gazu czystego
 w blacie 1 × zlew ceramiczny o wymiarach 445 × 445 mm, zainstalowany w
miejscu ustalonym z laboratorium
 przestrzeń pod blatem zabudowana:
1 × szafka 450 mm, jednodrzwiowa z półką i szufladą
1 × szafka 600 mm zlewowa
2 × szafka 600 mm jednodrzwiowa z półką i szufladą
4 × szafka 900 mm dwudrzwiowa z półką i szufladą
 wyposażony w korytka instalacyjne o długościach ok. 3500/3600 mm, 12 × 2 ×
gniazdo 230V oraz 2 × 2 × RJ45

23

Minimalne wymagania Zamawiającego
Dane techniczne oferowanego sprzętu
Pracownia Centralna
 Stół laboratoryjny wyspowy – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 3300 × 1500 × 900 mm
 blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do
mycia
 w blacie, zainstalowane w miejscach ustalonych z laboratorium:
 1× zlew ceramiczny o wymiarach 445 × 445 mm, 1 × armatura laboratoryjna
c/z woda pokryta chemoodporną powłoką epoksydową
 2× zlew ceramiczny o wymiarach 300 × 100 × 150 mm, 4 × wylewka wody
zimnej (2 szt./zlew)
 przestrzeń pod blatem zabudowana:
1 × szafka 1500 mm dwudrzwiowa zlewową
2 × szafka 1000 mm dwudrzwiowa z półką i 2 × szufladą
2 × szafka 500 mm jednodrzwiowa z półką i szufladą
1 × szafka 1500 mm dwudrzwiowa z półką i 2 × szufladą
 wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową na długości ok. 1500 mm
 w kolumnach nadstawki 8 × gniazdo elektryczne bryzgoszczelne 230V
 na całej długości kolumny oświetlenie po obu stronach nadstawki, oświetlające całą
powierzchnię roboczą, natężenie światła co najmniej 1500 lux
 Stół laboratoryjny wyspowy – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 3900 × 1500 × 900 mm
 blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do
mycia
 w blacie, zainstalowane w miejscach ustalonych z laboratorium:
 1× zlew ceramiczny o wymiarach 445 × 445 mm, 1 × armatura laboratoryjna
c/z woda pokryta chemoodporną powłoką epoksydową
 2× zlew ceramiczny o wymiarach 300 × 100 × 150 mm, 4 × wylewka wody
zimnej (2 szt./zlew) oraz 1× oczomyjka
 przestrzeń pod blatem zabudowana:
1 × szafka 1500 mm dwudrzwiowa zlewowa
4 × szafka 900 mm dwudrzwiowa z półką i 2 × szufladą,

24

Minimalne wymagania Zamawiającego
Dane techniczne oferowanego sprzętu
1 × szafka 1500 mm dwudrzwiowa z półką i 2 × szufladą
 wyposażony w nadstawkę o długości ok. 2500 mm i wysokości 900 mm,
dwupółkową z możliwością regulacji półek
 w kolumnach nadstawki 12 × gniazdo elektryczne bryzgoszczelne 230V
 na całej długości kolumny oświetlenie po obu stronach nadstawki, oświetlające całą
powierzchnię roboczą, natężenie światła co najmniej 1500 lux
 Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1000 × 900 × 900 mm
 blat wykonany z żywicy fenolowej
 przestrzeń pod blatem zabudowana 1× szafka 1000 mm dwudrzwiową z wysuwaną
kuwetą
 wyposażony w listwę instalacyjną 1000 mm, 3 × 2 × gniazdo bryzgoszczelne 230V
 Stół laboratoryjny (biurka pracownicze) – 4 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 2400 × 750 × 750 mm
 blat pokryty laminatem HPL
 przestrzeń pod blatem 2 x kontenerek ok. 545 mm jednodrzwiowy z półką i
szufladą
 wyposażony w 2 × półki na klawiaturę 2 × półka na komputer oraz listwę
instalacyjną 2400 mm, 4 × 2 × gniazdo 230V oraz 2 × 2 × gniazdo RJ45.
 Stół laboratoryjny – 1 szt.
 wymiar: (szer. × gł. × wys.) 3465 × 600 × 900 mm
 blat z żywicy fenolowej
 przestrzeń pod blatem zabudowana:
1× szafka 450 mm jednodrzwiową z półką
1 × szafka 600 mm jednodrzwiową z półką i szufladą
2 × szafka 1200 mm dwudrzwiową z półką i szufladą
 wyposażony w listwę instalacyjną 3465 mm, 8 × 2 × gniazdo bryzgoszczelne 230V
oraz 2 × 2 × gniazdo RJ45.
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 Szafa laminowana – 2 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 900 × 550 × 2000 mm
 dwudrzwiowa, dzielona na dwa górne i dwa dolne fronty, w każdej części 2 ×
półka, fronty górne przeszklone
 Stół laboratoryjny – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 2100 × 750 × 900 mm
 blat z żywicy fenolowej
 przestrzeń pod blatem zabudowana:
1 × kontenerek 545 mm jednodrzwiowy z półką i szufladą
1 × szafka 1200 mm dwudrzwiowa z półką i 2 × szuflada
 wyposażony w listwę instalacyjną 2100 mm, 3 × 2 × gniazdo bryzgoszczelne
230V oraz 2 × 2 × gniazdo RJ45.
Chromatografia
 Moduł instalacyjny stołu wyspowego (pod chromatografy) – 1 szt.
 wymiary: (szer. x gł. x wys.) 400 ×1500 × 750 mm
 blat wykonany z żywicy fenolowej
 stół wyposażony w nadstawkę o długości ok. 1500 mm i wysokości 900 mm,
dwupółkową z możliwością regulacji półek
 przestrzeń pod stołem zabudowana 2 × szafka ok. 400 mm jednodrzwiowa z
półką,
 wyposażony w 20-25 × gniazdo bryzgoszczelne 230V oraz 4 × 2 × gniazdo RJ45
 Stanowisko przejezdne (część stołu pod chromatografy) – 4 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1150 × 750 × 750 mm
 blat wykonany z żywicy fenolowej
 konstrukcja wyposażona w koła ze stoperami o średnicy 75 mm wykonane z
poliamidu, bieżnia z gumy (nośność statyczna 100 kg)
 wyposażone w 1 × półka na klawiaturę oraz 1× półka zamontowana na wysokości
ok. 100 mm pod komputer i UPS
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 Stół L- kształtny – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1950/2250 × 750 × 900 mm
 blat z żywicy fenolowej
 cała konstrukcja blatu oparta na posiadanych stelażach z szafkami (zdjęcie nr
1,2), stelaż nr 1 – wymiary (szer. × gł. × wys.) 1500 × 480 × 900 mm, stelaż nr 2 –
wymiary (szer. × gł. × wys.) 1875 × 480 × 900 mm, z profili zamkniętych
zdjęcie nr 1

zdjęcie nr 2

27

Minimalne wymagania Zamawiającego







Dane techniczne oferowanego sprzętu

zakończenia blatów oparte na stelażach nośnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali, pokrytych proszkową farbą, zakończonych
regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz
regulacji wysokości
do blatu o szerokości 1950 mm zainstalowanie istniejącej nadstawki o szerokości
1450 mm z 2 × 3 gniazdami bryzgoszczelnymi 230V
wyposażony w listwę instalacyjną 2250 mm, 3 × 2 × gniazdo bryzgoszczelne
230V
oświetlenie z możliwością montażu do istniejącej nadstawki 1 × 1450 mm (szer.
nadstawki), oświetlające całą powierzchnię roboczą, natężenie światła co najmniej
1500 lux

 Stół laboratoryjny – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 7045 × 750 × 900 mm
 blat z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do mycia
 w blacie 2 × zlew ceramiczny o wymiarach 445 × 445 mm, w miejscach
ustalonych z laboratorium
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 z blatu przy zlewie wyprowadzona 2 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta
chemoodporną powłoką epoksydową
 cała konstrukcja blatu oparta na posiadanych stelażach z szafkami (zdjęcie nr
3,4), stelaż nr 3, 4 – wymiary (szer. × gł. ×wys.) 1120 × 525 × 900 mm, z profili
zamkniętych
zdjęcie nr 3
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zdjęcie nr 4

 zakończenia blatu oraz konstrukcje pod zlewami oparte na stelażach nośnych
wykonanych z wysokogatunkowej stali, pokrytych proszkową farbą,
zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością
poziomowania oraz regulacji wysokości
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 przestrzeń pod blatem zabudowana 2 × szafką 600 mm jednodrzwiową zlewową
 oświetlenie z możliwością montażu do istniejących nadstawek 2 × 1450 mm (szer.
nadstawki) zdjęcie nr 5, oświetlające całą powierzchnię roboczą, natężenie
światła co najmniej 1500 lux
zdjęcie nr 5

Boks biurowy w chromatografii
 Szafa laminowana – 2 szt.
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 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 600 × 550 × 1300 mm
 dwudrzwiowa 2 × półka
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Pracownia Eterowa
 Stół laboratoryjny L- kształtny
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 6160/1030 × 750 × 900 mm
 blat z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do mycia,
 w blacie 1× zlew ceramiczny o wymiarach 445 × 445 mm, w miejscach
ustalonych z laboratorium
 z blatu przy zlewie 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta chemoodporną
powłoką epoksydową
 przestrzeń pod blatem zabudowana 1× szafka 1200 mm dwudrzwiowa zlewowa
 stół wyposażony w listwę instalacyjną o długości 5030 mm, 5 × 2 × gniazdo
bryzgoszczelne 230V
 montaż pod stołem posiadanych dwóch szafek bez blatu o wymiarach: (szer. × gł.
× wys.) 1170 × 550 × 840 mm
Pracownia Wagowa
 Stół wagowy z płytą antywibracyjną – 5 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 900 × 750 × 800 mm
 blat pokryty laminatem HPL
 konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą
epoksydową chemoodporną
 w blacie płyta antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach 400 × 500 mm,
umieszczona na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań
 Stół laboratoryjny L- kształtny - 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1060/1266 × 750 × 800 mm
 blat pokryty laminatem HPL
 przestrzeń pod blatem zabudowana 1× szafka 500 mm, jednodrzwiowa z półką i
szufladą
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 Szafa laminowana otwarta - 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 5500 × 400 × 800 mm
 wyposażona 1 × półka o wzmocnionej nośności
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Pracownia Elisa
 Stół laboratoryjny – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 6160 × 750 × 900 mm
 blat z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do mycia
 w blacie 1× zlew ceramiczny o wymiarach 445 × 445 mm, w miejscu ustalonym z
laboratorium
 z blatu przy zlewie wyprowadzona 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta
chemoodporną powłoką epoksydową
 przestrzeń pod blatem zabudowana 1× szafka 1200 mm dwudrzwiowa zlewowa
 wyposażony jest w listwę instalacyjną 5000 mm, 8 × 2 × gniazdo bryzgoszczelne
230V
 montaż pod stołem posiadanych dwóch szafek bez blatu o wymiarach: (szer. × gł. ×
wys.) 1170 × 550 × 840 mm
Spalarnia
 Stół laboratoryjny – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 3065 × 400 × 900 mm
 blat z żywicy fenolowej
 wyposażony w listwę instalacyjną 3065 mm, 6 × 2 × gniazdo bryzgoszczelne
230V
 Stół laboratoryjny – 1 szt.
 wymiary: (szer. × gł. × wys.) 5110 × 750 × 900 mm
 blat z żywicy fenolowej
 wyposażony w listwę instalacyjną o długości 5110 mm, w której znajduje się 8 × 2
× gniazdo bryzgoszczelne 230V

33

Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymagane dokumenty przy dostawie:
Dostarczenie dokumentacji potwierdzającej jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia
wykonanego zgodnie z normami:
 Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 14727:2006 wystawiony
przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji mebli
laboratoryjnych.
 PN-EN 13150:2004,
 PN-EN 14727:2006
 PN-EN ISO 9227:2007, gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodny
z normą PN-EN 10289:2001 i musi wynosić 10
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Ilość – 1 zestaw
Warunki realizacji zamówienia:
 urządzenia fabrycznie nowe, kompletne,
 termin dostawy - najpóźniej do 20 grudnia 2017 r.
 wykonawca zobowiązany jest do :
 wniesienia, zamontowania, ustawienia, wypoziomowania przedmiotu zamówienia,
 podłączenia do istniejącej w budynku instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,
wentylacyjnej,
 uruchomienia i sprawdzenia działania przedmiotu zamówienia,
 przeszkolenie i przekazanie personelowi laboratorium wszelkich informacji
niezbędnych do prawidłowej obsługi
 dla okapów i dygestorium - instrukcje obsługi w języku polskim,
Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży,
serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu
po okresie gwarancji.
Czas reakcji serwisu: 72h w celu zidentyfikowania usterki
Gwarancja: minimum 24 miesiące.
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Przeznaczenie i dostawa:
Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Katowicach,
ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………….......
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………
……………………………………........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa mebli
laboratoryjnych, dygestorium oraz okapów laboratoryjnych dla Laboratorium KontrolnoAnalitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach (nr post.
BBA-2/262-43/2017), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
…………………………………………
……………………………………........
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………
……………………………………........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie
laboratoryjnych, dygestorium oraz okapów
Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i
BBA-2/262-43/2017), prowadzonego przez
oświadczam, co następuje:

zamówienia publicznego pn Dostawa mebli
laboratoryjnych dla Laboratorium KontrolnoKonsumentów z siedzibą w Katowicach (nr post.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 1.2 lit. A Części II SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

38

INFORMACJA

W

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w ....………………………………………………………...………..
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać

polegam na

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………...
………….…………………………………….., w następującym zakresie...........................................
……………………………………………………………………....................................................…
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
…………………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa mebli
laboratoryjnych, dygestorium oraz okapów laboratoryjnych dla Laboratorium KontrolnoAnalitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach (nr post.
BBA-2/262-43/2017), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie
internetowej oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi/ą Wykonawca/y, który/rzy złożył/li ofertę:
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. …………………………………………….……………
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, przedstawiam następujące
informacje i dowody, że powiązania z ww. podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
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w niniejszym postępowaniu: ......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

41

Załącznik Nr 4A do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………….......
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………….......
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa mebli
laboratoryjnych, dygestorium oraz okapów laboratoryjnych dla Laboratorium KontrolnoAnalitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach (nr post.
BBA-2/262-43/2017), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie
internetowej oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229
ze zm.), w skład której wchodzi inny Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym
postępowaniu.

........................ dnia .....................
(miejscowość)

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

42

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
……………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)
Tel. ....................................................
Faks. ....................................................
REGON .............................................
NIP ....................................................
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00–950 Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz okapów laboratoryjnych dla
Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą
w Katowicach (nr post. BBA-2/262-43/2017), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Cena ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia: ………………………. zł brutto
(słownie złotych: .................................................................................................................................)
w tym:
1) Cena
za
dostawę
mebli
laboratoryjnych
wraz
z montażem: ……………………………………………….zł brutto
(słownie złotych: ...................................................................................................................)
2) cena za dostawę dygestorium chemoodpornego: : ………………………. zł brutto (słownie
złotych: .................................................................)
3) cena za dostawę okapów laboratoryjnych: ………………………. zł brutto (słownie złotych:
.................................................................)
Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

wszystkie

koszty,

jakie

ponosi

Oświadczamy, iż udzielamy :
na oferowane dygestorium chemoodporne, meble laboratoryjne oraz okapy: …...…....
miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w SIWZ.
Zobowiązujemy się do realizacji usług serwisowych dla dygestorium chemoodpornego, mebli
laboratoryjnych oraz okapów na następujących warunkach:
 autoryzowany serwis posiadający wykwalifikowanych pracowników - tak/nie*;
 deklarujemy czas reakcji serwisu w terminie…………….. godzin od momentu zgłoszenia
awarii/usterki
(* niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem
o braku posiadania danej funkcjonalności)
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w terminie do 20.12 2017 r.
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Oświadczamy, iż oferowane dygestoria, meble laboratoryjne oraz wszystkie pozostałe urządzenia
i elementy użyte przy realizacji zamówienia spełniają wszystkie minimalne wymagania
Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia”.
W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty
nie będzie/będzie * prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)
(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia
(odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:




wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług lub towarów,
mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty
podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
…………………………………………………………………………………………………………………
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby
u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.
Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
…………………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach
umowy.
Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *
* *niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia (o ile jest
znany):
Zakres: …………………………………………………………………………………………..
Nazwa podwykonawcy (jeżeli jest znany) ……………………………………………………
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………..
Adres:
……………………………………………………………………………………..
Telefon/Faks: …………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………
Wpłacone wadium należy zwrócić na konto nr …………………………………………………….
45

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do
reprezentacji wykonawcy):
Czytelne imię i nazwisko
Podpis
Parafa

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*?
Tak/nie (niepotrzebne skreślić)
(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
-

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

(Jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż wraz z ofertą zostały złożone następujące dokumenty, które niniejszym
wskazujemy (w trybie §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) w celu dokonania przez
Zamawiającego badania w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
i niepodleganiu wykluczeniu oraz, że oferowane urządzenie spełnia wymagania SIWZ:
-

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

Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

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

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

(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

1

Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi
w SIWZ.
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………………………….

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
(BBA-2/262-43/2017)
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający spełnianie przez
Wykonawcę warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia postawionego w pkt 1.2
lit. A Części II SIWZ. Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że
musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Do wykazu należy dołączyć
dowody potwierdzające, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dokumenty muszą być wystawione przez zamawiającego/odbiorcę zamówienia.

Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego/
odbiorcy

Przedmiot zamówienia

Wartość brutto

Termin
wykonywania
zamówienia (dzieńmiesiąc- rok)

1.

2

3

4

...........................................
(miejscowość, data)

....................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
w dniu ………………………………………..2017 r. w Warszawie pomiędzy:
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym
przez:
Macieja Jabłońskiego - Dyrektora Generalnego Urzędu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………….. z siedzibą przy……………., wpisaną do …………………………,
posiadającą NIP ………………., REGON …………….., reprezentowaną przez :
……………………………………………..….,
zwaną dalej Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), została zawarta umowa
o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie dygestorium
chemoodpornego, dziewięciu okapów laboratoryjnych oraz dostawa, montaż i instalacja mebli
laboratoryjnych, zwanych dalej również „sprzętem” dla Laboratorium Kontrolno-Analitycznego
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowej
23.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do umowy –
oferta Wykonawcy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferowanych mebli,
dygestorium oraz okapów laboratoryjnych, Formularz cenowy oraz Formularz ofertowy).
Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem oferowanego Zamawiającemu sprzętu
laboratoryjnego oraz, że sprzęt jest fabrycznie nowy i wolny od wad, praw osób trzecich
i spełnia wszelkie normy stawiane odpowiednio przez prawo w tym zakresie.
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 umowy,
na podstawie protokołu odbioru, z zachowaniem procedur określonych w niniejszej umowie.
Wraz z protokołem odbioru należy dostarczyć karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt oraz
instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 2
do niniejszej umowy.
W ramach realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania sprzętu oraz
przeszkolenia pracowników laboratorium w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania umowy, miejscem wykonania
umowy oraz zakresem rzeczowym przedmiotu umowy i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń
i potwierdza pełną wykonalność przedmiotu niniejszej umowy.
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§2
Termin realizacji umowy
Realizacja całości przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do 20.12.2017 r.
Bezpośrednio po podpisaniu umowy, Strony uzgodnią harmonogram realizacji poszczególnych
prac.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności
Cena należna Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1
ust. 1 umowy, wynosi brutto ……………………..zł (słownie złotych:………………………).
Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy płatna będzie przelewem na konto wskazane
na fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony umowy
protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT o której mowa
w ust. 2, w terminie do 5 dni od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 umowy.
Ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy.
W przypadku niewywiązania się Zamawiającego z płatności, o której mowa w ust. 1,
Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień
opóźnienia.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz
z zakresem rzeczowym opisanym w załączniku Nr 1 do umowy.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem jej
realizacji dokonać szczegółowych pomiarów w Laboratorium Kontrolno –Analitycznym
UOKiK z siedzibą w Katowicach.
O dokładnym terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego
nie później niż 2 dni przed planowaną dostawą.
Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania dróg transportowych (szerokości
i wysokości przejść, szerokości korytarzy, klatek schodowych, wind itp.) w budynku gdzie jest
zlokalizowane Laboratorium oraz rozwiązania ewentualnych problemów transportowych
(wraz z wykonaniem dodatkowych prac budowlanych) na własny koszt.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy zobowiązany jest
do dostarczenia sprzętu do siedziby Laboratorium, wniesienia, umieszczenia i instalacji
w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Laboratorium oraz do podłączenia
go do odpowiednich mediów łącznie z instalacją wyciągową, uruchomienia oraz
przeprowadzenia szkolenia pracowników z ich obsługi. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest
do wypoziomowania mebli, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w razie potrzeby do podłączenia
ich do instalacji elektrycznej, gazowej, sprężonego powietrza i wodno-kanalizacyjnej.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów i sprzętu certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
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§5
Odbiór przedmiotu umowy
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość końcowego odbioru przedmiotu umowy na
piśmie.
Przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może posiadać usterek i wad.
Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy
nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac lub wystąpienia usterek lub
wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, wyznaczenia
Wykonawcy 4 (czterech) dni kalendarzowych do jego dokończenia lub usunięcia wad
i usterek, bez konsekwencji finansowych. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na
dokończenie lub usunięcie usterek i wad Zamawiający będzie naliczał odsetki umowne
w wysokości określonej w § 10 ust.1 umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy
zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia Zamawiający ma prawo zażądać
wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo naliczania
Wykonawcy kar umownych określonych w § 10 ust.1 niniejszej umowy.
Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru są osoby wskazane w § 6 ust. 1
umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego odpowiednio za realizację
zamówienia w zakresie mebli, okapów i dygestorium.

§6
1. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę w procesie prawidłowego wykonania umowy,
składania zapotrzebowań, sporządzania i podpisywania protokołów odbioru, sprawdzania
poprawności wystawienia faktur, oraz ustalania szczegółowych rozwiązań technicznych są:
ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………..
ze strony Zamawiającego:………………………………………………………..
2. Osobą wyznaczoną do uzgodnień i koordynacji realizacji całości umowy ze strony Wykonawcy
jest ……………………………………, tel. ……………………………….
§7
Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad mogą być przyjmowane przez Wykonawcę pisemnie,
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej:
nr faksu …………………………………………………...
adres e-mail: ……………………………………………..
§8
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt …....… miesięcznej gwarancji, zgodnie ze złożoną
przez niego ofertą.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu niezgodnie
z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu
oraz w wypadku nie przestrzegania reguł eksploatacji sprzętu określonych w instrukcji obsługi.
3. W przypadku rozbieżności w zapisach dostarczonej karty gwarancyjnej i umową zastosowanie
mają zapisy niniejszej umowy. Zapisy karty gwarancyjnej nie mogą ograniczać praw
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.
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4. Gwarancja obejmuje wady jakościowe sprzętu, różnice w parametrach, cechach użytkowych
albo estetycznych, od wymaganych przez Zamawiającego, elementy, z których został
wykonany sprzęt oraz prace montażowe. Wszelkie czynności w ramach gwarancji jakości
i w okresie jej obowiązywania dokonywane będą nieodpłatnie dla Zamawiającego. Ryzyko
utraty gwarancji jakości udzielonej przez producenta wskutek napraw przeprowadzonych przez
Wykonawcę niezgodnie z wymaganiami producenta ponosi Wykonawca.
5. Okres gwarancji jest automatycznie przedłużany o okres od daty zgłoszenia usterki do daty
odbioru po naprawie.
6. Naprawy sprzętu będą dokonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w miejscu
eksploatacji sprzętu, będących przedmiotem umowy. W wypadku braku możliwości dokonania
w miejscu wskazanym w zdaniu pierwszym Wykonawca na własny koszt dokona odbioru
i zwrotu sprzętu z miejsca jego eksploatacji.
7. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania sprzętu
będącego przedmiotem umowy zgodnie z wymaganiami serwisu wskazanymi przez producenta.
8. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiającego, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w toku odbioru końcowego przedmiotu niniejszej
umowy wszystkie niezbędne informacje, instrukcje i inne dokumenty, które określą zasady
obowiązywania gwarancji. Zasady te nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego
niż to wynika z przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku rozbieżności w zapisach
dostarczonej karty gwarancyjnej i umową zastosowanie mają zapisy niniejszej umowy. Zapisy
karty gwarancyjnej nie mogą ograniczać praw Zamawiającego wynikających z niniejszej
umowy.
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§9
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych
usterkach i wadach w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań prowadzących do usunięcia
awarii/wady/usterki w ciągu ………. godzin od momentu zgłoszenia wad przez
Zamawiającego (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w Formularzu ofertowym).
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania oględzin powstałej wady lub
usterki. Z przebiegu oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym Wykonawca zobowiąże
się usunąć wadę lub usterkę objętą gwarancją lub rękojmią w terminie nie dłuższym niż
ustalony przez strony niniejszej umowy podczas oględzin, jednak nie dłuższym niż 10 dni
roboczych od daty zgłoszenia wady/awarii/usterki, z zastrzeżeniem ust. 4 lub dostarczenia
sprzętu lub mebla o ile to możliwe zastępczego.
W przypadku, gdy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad podzespołu sprzętu
lub też całego sprzętu, a Wykonawca wykaże, że dostarczenie podzespołu lub też całego
sprzętu jest niemożliwe w terminie, o którym mowa w ust. 2, ze względów niezależnych
od niego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania naprawy lub też wymiany na nowy
całego sprzętu w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później niż w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
Wady i usterki oraz ich przyczyny usuwa Wykonawca na własny koszt i po ich usunięciu
powiadamia pisemnie Zamawiającego.
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6. W przypadku niezasadnej odmowy przez Wykonawcę realizacji obowiązków gwarancyjnych,
Zamawiającemu służy prawo zlecenia dokonywania napraw osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
7. Wykonawca świadczy usługi serwisowe w miejscu zainstalowania sprzętu w siedzibie
Laboratorium Zamawiającego. W przypadku konieczności przewiezienia sprzętu w celu
dokonania naprawy, serwisu koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny
w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.
§ 10
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy,
naliczana będzie kara umowna za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,3% wartości brutto
określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
2) jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy, o której mowa § 1 niniejszej umowy
przekroczy 7 dni kalendarzowych, a Wykonawca dalej będzie w zwłoce Zamawiający ma
prawo rozwiązać umowę, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej
w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
3) w przypadku opóźnienia w wymianie reklamowanego towaru, Wykonawca zobowiązany
jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy będącej
przedmiotem reklamacji za każdy dzień opóźnienia,
4) jeżeli opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 10 dni kalendarzowych od
momentu zgłoszenia reklamacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca
zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto określonej
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
5) za opóźnienie w dokonaniu naprawy urządzenia lub dostarczeniu urządzenia zastępczego
albo podzespołu wolnego od wad w okresie gwarancyjnym lub też naprawy sprzętu,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę
umowną w wysokości 0,2% ceny brutto za uszkodzony sprzęt za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% tej ceny.
6) w przypadku niewniesienia przez Wykonawcę sprzętu laboratoryjnego w miejsce wskazane
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu,
karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
7) za opóźnienia w usunięciu wad/usterek/awarii stwierdzonych w okresie gwarancji
i rękojmi, w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
8) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w podjęciu działań prowadzących do usunięcia
awarii/wady/usterki w stosunku do czasu określonego w § 9 ust. 2, w wysokości 0,05%
wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę
z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego.
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4. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.
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§ 11
Wypowiedzenie umowy
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy Wykonawca nie przestrzega postanowień umowy i po co najmniej jednym bezskutecznym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku realizacji
przedmiotu umowy do dnia 27 grudnia 2017 r. lub też niedostarczenia Zamawiającemu faktury
w tym terminie.
§ 12
Zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy w stosunku do treści oferty:
1) zmiany ostatecznego terminu wykonania umowy, wynikającą z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności;
2) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej przez władzę ustawodawczą
w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku,
że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez
Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem
o dokonanie takiej zmiany.
Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim
wyrażeniu zgody na zmianę przez obie strony.
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§ 13
Siła wyższa
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy, jeżeli są one
wynikiem okoliczności o charakterze siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności: wszelkie działania
siły natury (powódź, pożar).
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§ 14
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 459). oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579).
Wykonawca ma świadomość, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu na
podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.
z 2016 r., poz. 1764).
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 15
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 2 do Umowy BBA-2/022…-.../2017
Protokół odbioru
sporządzony …………………… 2017 r. w …………………….
Zakres wykonania zamówienia obejmował dostawę mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz
okapów laboratoryjnych dla Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z siedzibą w Katowicach
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr BBA-2/02...-.../2017 z …...…………… r.
zawartą pomiędzy
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
……………………………………………………………………………………………
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – ………………………………………………………………
WYKONAWCY

– ……………………………………………………………..

Dokonano przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi dygestorium: tak/nie*
Dostarczono karty gwarancyjne i instrukcje obsługi: tak/nie*
Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze **:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* należy skreślić niepotrzebne
**w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”
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