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Rozdział 1.  

INFORMACJA OGÓLNE  

 

1.1. Zamawiającym jest:  

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612, która została 

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ 

przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000052045, NIP: 7810002075.   

strona internetowa: http://fuam.pl/pl/ 

1.2. Dział prowadzący postępowanie – Dział Badań Nukowych. Inkubator Technologii Chemicznych 

e-mail: przemyslaw.pietras@ppnt.poznan.pl  

telefon: 61 827 87 55  

1.3. Godziny pracy: 8:00 – 16:00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) .  

1.4. Niniejsze zamówienie jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach 

projektu badawczego pt. Synteza i charakterystyka materiałów o zdefiniowanych właściwościach 

powierzchniowych, objętego wnioskiem zarejestrowanym w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany 

System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) administrowanym przez OPI (Ośrodek 

Przetwarzania Informacji) pod numerem 2018/29/B/ST8/00913 i przyjętego do finansowania  

w ramach ogłoszonego przez Centrum konkursu „OPUS 15”.   

 

Rozdział 2.  

TRYB UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA  

 

2.1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej „p.z.p.”, oraz  

w sprawach nieuregulowanych p.z.p., przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.)   

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i n. p.z.p.   

2.3. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p.   

2.4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 lipca 2019 

roku, pod numerem: 575617-N-2019. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie 

internetowej Zamawiającego: http://fuam.pl/pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań w dniu 18 lipca 2019 roku.   

2.5. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu przetargu prowadzona jest w języku polskim.  

 

http://fuam.pl/pl/
mailto:przemyslaw.pietras@ppnt.poznan.pl
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Rozdział 3.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Fundacji im. Adama Mickiewicza 

chromatografu gazowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. W kolumnie 

oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania Zamawiającego” Zamawiający określił minimalne 

parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne jakie musi spełniać́ oferowany sprzęt 

laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.  

3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

- kod: 38432210-7 – chromatograf gazowy; 

- kod: 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania; 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania sprzętu laboratoryjnego będącego 

przedmiotem zamówienia w siedzibie Zamawiającego, sprawdzenia prawidłowości działania  

i przekazania personelowi laboratorium wszelkich informacji niezbędnych do jego prawidłowej 

obsługi. Do sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć́ instrukcję obsługi w języku polskim.  

 

Rozdział 4.  

OFERTY WARIANTOWE, CZĘŚCIOWE ORAZ RÓWNOWAŻNE; AUKCJA ELEKTRONICZNA  

 

4.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  

4.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

4.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert równoważnych.  

4.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

Rozdział 5.  

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

5.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości w terminie 3 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

5.2. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego.  

 

Rozdział 6.  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
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6.1. O udzielenie zamówienia mogą̨ ubiegać́ się̨ Wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają̨ wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 p.z.p. oraz art. 24 ust. 5 p.z.p.; 

b) spełniają̨ warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust. 1 lit. b. p.z.p. tj. dotyczące:  

i. kompetencji lub uprawnień́ do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów;  

ii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

iii. zdolności technicznej lub zawodowej.  

6.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu wskazany w pkt 6.1. lit b (iii) jeżeli wykaże, 

że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedno zamówienie odpowiadające swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, tj. polegające na dostawie 

chromatografu gazowego.  

6.3. Spełnienie warunku udziału w postepowaniu wskazanego w pkt 6.1. lit b (iii) następuje poprzez 

złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający może żądać 

przedłożenia referencji potwierdzających okoliczności wskazane w oświadczeniu.  

6.4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu,  

w stosownych sytuacjach polegać́ na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. 

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

- musi udowodnić́ Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższe 

zobowiązanie winno wyrażać́ w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy 

ubiegającemu się̨ o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać́ jego rodzaj, czas 

udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W 

sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są̨ zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich 

udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez 

zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. wiedza i doświadczenie, potencjał 

osobowy), taki dokument powinien zawierać́ wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego 

podmiotu w wykonaniu zamówienia.  

- odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się̨ do udostepnienia zasobów, za 

szkodę̨ poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
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b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają̨ na wykazanie przez 

wykonawcę̨ spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 p.z.p.  

6.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w 6.1 SIWZ.  

6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 

o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ, nie potwierdzają̨ spełnienia przez Wykonawcę̨ warunków udziału 

w postepowaniu lub zachodzą̨, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiając żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  

b) zobowiązał się̨ do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w niniejszej SIWZ.  

6.7. Zamawiający może wykluczyć́ Wykonawcę̨ na każdym etapie postepowania o udzielenie 

zamówienia.  

6.8. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu zostanie 

dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia", na podstawie analizy oświadczeń́/dokumentów 

dostarczonych przez Wykonawcę̨, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu 

oraz niepodleganie wykluczeniu.  

6.9. Wykonawca zostaje wykluczony z postepowania w przypadku wystąpienia przesłanki 

wymienionej w art. 24 ust. 1 p.z.p.  

6.10. Zamawiający wyklucza również̇ Wykonawcę̨ z postepowania o udzielenie zamówienia w 

przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 p.z.p.  

 

Rozdział 7.  

PODWYKONAWSTWO  

 

7.1. Wykonawca może powierzyć́ wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.  

7.2. Wykonawca, który przy wykonaniu zamówienia zamierza korzystać z usług podwykonawców, 

zobowiązany jest w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, wskazać zakres 

zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć́ podwykonawcom.  
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7.3. Wykonawca, który przy wykonaniu zamówienia zamierza korzystać z usług podwykonawców, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu, 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.  

7.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność́ wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

prace wykonane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania określonych czynności 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zmówienia.  

7.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą̨ podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić́ tego podwykonawcę̨ lub zrezygnować́  

z powierzenia wykonania określonych czynności podwykonawcy.  

7.6. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie 

i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później 

niż̇ do 7 dni od daty jej zawarcia.  

 

Rozdział 8.  

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

 

8.1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia, aktualne na dzień składania ofert: 

a) oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 

6.1 (a) SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu; 

b) oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 

6.1. (b) SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu. 

c) oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do SIWZ dotyczące spełnienia przez 

Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Ue L 119 Z 04.05.2016, Str. 1) 

 

8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
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dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt 7.1.(a) SIWZ, składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać 

brak podstaw wykluczenia.  

8.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.  

8.5. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1.- 8.4. SIWZ składa się w oryginale. 

8.6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

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

dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

8.7. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 

6.1.(b) SIWZ mogą spełniać łącznie (wystarczy, że jeden Wykonawca wykaże się wymaganym 

doświadczeniem), z tym zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców nie może podlegać 

wykluczeniu. 

8.8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą 

dwa lub więcej podmioty) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8.9. Załączone do oferty dokumenty muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi 

przepisami p.z.p. oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8.10. Dokumenty przekładane przez wykonawcę sporządzone w języku obcym muszą być składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8.11. 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 
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producenta i model oferowanego urządzenia oraz warunki realizacji zmówienia. Opis ten musi 

być́ na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić́ zgodność́ oferowanego przez 

Wykonawcę̨ sprzętu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ.  

 

 

Rozdział 9.  

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

9.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku 

potwierdzenie otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że 

korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez 

Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się 

z jej treścią. 

9.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się znak iem 

postępowania określonym w SIWZ. 

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

pisemnie winny być składane na adres: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, drogą elektroniczną na adres: 

przemyslaw.pietras@ppnt.poznan.pl   

9.4. Wykonawca, najpóźniej 5 dni przed upływem terminu składania ofert, może zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający 

niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli 

wyjaśnień.  

9.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 9.4. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.4. 

mailto:przemyslaw.pietras@ppnt.poznan.pl
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9.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom składającym oferty 

w omawianym przetargu, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie 

internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.  

9.7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Przemysław Pietras, e-mail: 

przemyslaw.pietras@ppnt.poznan.pl  

9.8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy p.z.p. nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym Rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,  

w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

9.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 p.z.p., może żądać od 

Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

9.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 p.z.p., może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

 

Rozdział 10.  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10.4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy p.z.p. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca 

nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy p.z.p., na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

Rozdział 11.   

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

11.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

11.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

mailto:przemyslaw.pietras@ppnt.poznan.pl
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11.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11.4. Oferta Wykonawcy musi zawierać wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej 

załącznikowi nr 7 do SIWZ. 

11.5. Formularz oferty powinien być ostemplowany pieczątką firmową oraz podpisany i 

opieczętowany pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. 

11.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika Wykonawcy. 

11.7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

11.8. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą.  

11.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w 

ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 

podpisanie poprawki przez osoby podpisujące ofertę i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

11.10. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu 

zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy 

umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy, adres poczty elektronicznej 

Wykonawcy oraz napis: 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn.: 

„Dostawa chromatografu gazowego i materiałów eksploatacyjnych dla Fundacji im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu” 

 

Znak postępowania: ZP/FUAM/2019/3 

Nie otwierać przed 29 lipca 2019 r. godz. 10:00. 

 

11.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w 

sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.  

11.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11.13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub 
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wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana 

oferty" lub „Wycofanie oferty" i opisane jak w pkt. 11.10.  

 

Rozdział 12.   

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

12.1. Ofertę należy złożyć do dnia 29 lipca 2019 r., do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: w: 

 

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, 

pokój 32, Biuro Zarządu, (budynek A, wejście 1, parter). 

 

12.2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską  

o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin oraz godzina dostarczenia oferty do 

Zamawiającego. 

12.3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. 

12.4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 

-adres: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612 

Poznań, pokój 17 (budynek A). 

12.5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

W przypadku nieobecności Wykonawcy, zamawiający przekaże Wykonawcy informacje  

z otwarcia ofert na jego wniosek. 

12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

12.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

12.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach 

 

Rozdział 13. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
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13.1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym 

koszty transportu z rozładunkiem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz 

przeszkolenia pracowników laboratorium.  

13.2. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

13.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.  

13.4. Wykonawca poda w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 7 do SIWZ cenę oferty.   

13.5. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do 

przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco 

niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną 

jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 p.z.p. 

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

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział 14.   

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 

14.1. Oceny złożonych ofert dokonają członkowie komisji przetargowej. 

14.2. Ocenie zostaną poddane wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  

14.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium 

ceny oraz kryterium okresu gwarancji w następujących proporcjach: 

a) Cena oferty – 90%  

b) Okres gwarancji – 10%   

14.4. Do porównania ofert w zakresie kryterium ceny pod uwagę brana będzie cena oferty brutto.  

14.5. Cena może być tylko jedna (nie dopuszcza się cen wariantowych). 

14.6. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą. 
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14.7. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

14.8. 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 SIWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Oferty.  Punkty 

będą liczone według wzoru:    

X = Cn/Cb x 90 (waga kryterium) 

gdzie:  

X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)   

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert   

Cb – cena brutto oferty ocenianej   

14.9. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie okresu gwarancji zostanie zastosowana metoda 

polegająca na porównaniu oferowanego okresu gwarancji w badanej ofercie z najdłuższym 

oferowanym okresem gwarancji spośród ofert przedstawionych przez tych Wykonawców, 

których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w SIWZ. Okres 

gwarancji Wykonawca zobowiązany jest określić w Formularzu Oferty. Brak zaoferowania 

okresu gwarancji lub zaoferowanie mniejszego niż minimalny określony przez Zamawiającego, 

spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.    

Punkty będą liczone według wzoru:     

P = Pb/Pn x 10 (waga kryterium) 

gdzie:  

P – ilość punktów w ramach kryterium okres gwarancji (obliczana do dwóch 

miejsc po przecinku)    

Pb – okres gwarancji oferty badanej 

Pn – najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert   

14.10. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona według następującego wzoru:  

S = X + P  

gdzie:  

S –  suma punktów badanej oferty.  

14.11. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki 

określone w SIWZ oraz p.z.p. zostanie wybrany do realizacji zamówienia. 

14.12. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą sumą punktów, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty przedstawiające tą samą cenę i taki 
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sam okres gwarancji do złożenia ofert dodatkowych w terminie 7 dni. Składając ofertę 

dodatkową Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej 

złożonych ofertach.  

 

Rozdział 15. 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

15.1. Po wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie informuje w trybie art. 92 ust. 1 p.z.p. wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli ofertę.  

15.2. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 

p.z.p. 

15.3. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie 

poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 

15.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 

dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z tym że Zamawiający może zawrzeć umowę  

w terminie krótszym jeżeli zastosowanie znajdzie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) p.z.p.  

15.5. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

15.6. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotów występujących wspólnie (np. 

konsorcjum), przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona 

będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 

15.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.  

15.8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

15.9. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana 
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Rozdział 16.  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

16.1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.   

16.2. Zamawiający jest uprawniony do zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty w trybie przewidzianym w art. 144 p.z.p. 

16.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy również w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:  

a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części obowiązków Wykonawcy i 

zakresu przedmiotu zamówienia i związanego z tym odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia; 

b) zmiany sposobu, terminów płatności, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek 

lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy; 

c) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy na skutek wystąpienia okoliczności, których 

strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

d) zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia 

zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę 

takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny. 

16.4. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

b) zmianie osób reprezentujących, 

c) ogłoszeniu upadłości, 

d) ogłoszeniu likwidacji, 

e) zawieszeniu działalności, 

f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

Rozdział 17.  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

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

przez Zamawiającego przepisów p.z.p. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI p.z.p. 
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17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

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

17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Rozdział 18.   

INFORMACJE DODATKOWE 

 

18.1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

18.2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p. 

18.3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

18.4. Zamawiający informuje, że w ramach prowadzenia przedmiotowego postępowania 

przetargowego może dojść do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy; szczegóły 

dotyczące operacji przetwarzania danych, w tym prawa Wykonawcy wskazane zostały w 

załączniku nr 9 do SIWZ.  

 

Rozdział 19.   

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o zrealizowanych zamówieniach;   

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;  

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczącego spełnienia przez Wykonawcę obowiązków 

informacyjnych;  

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności go grupy kapitałowej;  

Załącznik nr 7 – Formularz oferty; 

Załącznik nr 8 – Wzór umowy;  

Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy;  

 


