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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SIWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”. 

Postępowanie o udzielenie  zamówienia  prowadzi  się  w języku polskim i  zamawiający nie  wyraża
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp.

Nazwa nadana zamówieniu: 

„Zakup, dostawa aparatu oraz akcesoriów RT-PCR  dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka 

Górskiego Polskiej Akademii Nauk”            

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 1/2019

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków      REGON: 56730850;   NIP: 677-22-12-521

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

„Zakup, dostawa aparatu oraz akcesoriów RT-PCR  dla Instytutu Fizjologii Roślin im. 

Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”                
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        3.1.    Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ

Kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: kod CPV: 38000000-5

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin realizacji zamówienia - do 17 grudnia 2019 r.

5.1 Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp;

b) spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności  technicznej  lub  zawodowej  określone  przez  zamawiającego  w
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

5.2.3. 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.

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.5. Jeżeli  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
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5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt
5.2.1. lit. a) SIWZ.

5.3.2. Wykonawca  spełni  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  sytuacji
ekonomicznej  lub  finansowej,  o  którym mowa  w pkt  5.2.1.  lit.  b)  SIWZ,  jeżeli
wykaże, że:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie / w odniesieniu do tego
warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

5.3.3. Wykonawca  spełni  warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  o
którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie / w odniesieniu do tego
warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

5.3.4. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego
zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub
zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów, musi
udowodnić  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. 

5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu
oraz  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

5.3.7. Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych
podmiotów,  odpowiada  solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do
udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez  zamawiającego  powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
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5.3.8. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub
finansowa,  podmiotu,  o  którym  mowa  w  pkt  5.3.4.  SIWZ,  nie  potwierdzają
spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.

5.3.9. W  celu  oceny,  czy  wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  Pzp,  będzie  dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami
gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,  zamawiający  może  żądać
dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia
publicznego;

4) czy podmiot,  na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  dostawy,  których  wskazane
zdolności dotyczą.

5.3.10. Zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  lub
sytuacji  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  Pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
6.3. ppkt 1-9 SIWZ.

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę  będącego  osobą  fizyczną,  którego  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
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karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art.  46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę,  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub
nadzorczego,  wspólnika  spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną  o  zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  chyba  że  wykonawca  dokonał  płatności
należnych podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;

5) wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa
wprowadził  zamawiającego w błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który  w wyniku lekkomyślności  lub niedbalstwa przedstawił  informacje
wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę,  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpłynąć  na  czynności
zamawiającego  lub  pozyskać  informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub  którego  pracownik,  a  także  osoba  wykonująca  pracę  na  podstawie  umowy
zlecenia,  o dzieło,  agencyjnej  lub innej umowy o świadczenie usług,  brał  udział  w
przygotowaniu  takiego  postępowania,  chyba  że  spowodowane  tym  zakłócenie
konkurencji  może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu
zakłócenie  konkurencji  między  wykonawcami  w  postępowaniu  o  udzielenie

5



Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21, tel. +48 12 425 18 33, fax +48 12 425 18 44

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup, dostawa  aparatu oraz akcesoriów do RT-PCR  dla Instytutu

Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”.            

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 1/2019

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

10) wykonawcę  będącego  podmiotem  zbiorowym,  wobec  którego  sąd  orzekł  zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) wykonawcę,  wobec  którego  orzeczono  tytułem  środka  zapobiegawczego  zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.5. Na podstawie art.  24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto  likwidację,  w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest  przewidziane zaspokojenie wierzycieli  przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony
prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość,  w szczególności  gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt
2-4 Pzp z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 
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d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp

 chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce
komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta prawomocnie  skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych; 

8) który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6. Wykaz  oświadczeń  lub dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

Nie dotyczy.

6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

Nie dotyczy.
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6.3.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14  i  21  Pzp  oraz,  odnośnie  skazania  za  wykroczenie  na  karę  aresztu,  w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem podatków,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3
miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem
podatkowym  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie  na raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie w całości  wykonania  decyzji
właściwego organu;

3) zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia  wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za  wykroczenie  na  karę  ograniczenia  wolności  lub  grzywny w  zakresie  określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
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8) oświadczenia  wykonawcy  o  braku  wydania  wobec  niego  ostatecznej  decyzji
administracyjnej  o  naruszeniu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,
prawa ochrony  środowiska  lub  przepisów o zabezpieczeniu  społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

10) oświadczenia  wykonawcy  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej
grupy  kapitałowej;  w  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej
wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje
potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej  informacji  dotyczących  kwoty,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie,  ceny, terminu
wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych  w  ofertach,
przekazuje  zamawiającemu oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do tej
samej  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  Pzp.  Wraz  ze  złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ: 

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru,  inny  równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy  lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty
zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione
nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5. ppkt 2 lit. a
SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w  pkt  6.5.  SIWZ,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie
wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub
oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem lub  przed
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się.

6.8.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,
zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.9.  Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 6.3. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.5. ppkt 1
SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

6.10.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba,  której  dokument  dotyczy,  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących  tego
dokumentu.

6.11. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić
naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,
zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub  przestępstwom skarbowym lub  nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się  o
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udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu. 

6.12.  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę  i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

6.13.  Zamawiający  żąda  od  wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów na zasadach określonych w art.  22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. ppkt 1-9 SIWZ (tj. dokumentów, o których
mowa w §  5  pkt  1-9  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016 r.  w  sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może  żądać  zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności
oraz form, w jakich dokumenty te mogą  być  składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)) -  dalej
zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r..

6.14. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.3.
ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia,  a  który  nie  jest  podmiotem,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec tego
podwykonawcy podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

7. Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego.

7.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego, zamawiający żąda od Wykonawcy potwierdzenia słowem „TAK”
parametrów oferowanego wyposażenia, zgodnie z Opisem technicznym zamówienia
stanowiącym  Załącznik  nr  5  do  SIWZ,  poprzez  wypełnienie  kolumny  nr  3  ww.
załącznika

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez  zamawiającego w ogłoszeniu  o  zamówieniu  i  w specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne
potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

8.2. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na  ich  zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu,  zamieszcza  informacje  o  tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ. 

8.3. W przypadku  wspólnego ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  oświadczenie
składa każdy z  wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  zamówienie.  Oświadczenie  te
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musi  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia  w zakresie,  w którym każdy z  wykonawców wykazuje  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania,
jeżeli  zamawiający posiada oświadczenia  lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z
2016 r. poz. 352).

8.5. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

8.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu.  Zamawiający  w
pierwszej kolejności dokona badania ofert w celu ustalenia, czy złożona oferta nie podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp, a następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis
kryteriów oraz ich wagi i sposobu oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Po dokonaniu oceny ofert zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp przed
udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie  krótszym niż 5 dni,  terminie  aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak
podstaw wykluczenia.

8.7. Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone przez  wykonawcę dokumenty  będą budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje  lub dokumenty w tym
zakresie.

8.8. W przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub  dokumentów,  o
których  mowa  w  §  5  (tj.  składanych  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia
wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu)  i  §  7  (składanych  w  celu  potwierdzenia  braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  których
mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. 

8.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
§ 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
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postępowaniu)  i  §  7  (składanych  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia
wykonawcy z udziału  w postępowaniu  przez  wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów  przechowywanych  przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art.  25 ust.  1 pkt  1 i  3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.

8.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia  tłumaczenia  na język polski  wskazanych przez wykonawcę i  pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

8.11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji  polega
wykonawca na zasadach określonych w art.  22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.

8.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.11. SIWZ, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8.13. 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 podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. 

8.14. Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  w  formie  pisemnej  lub  w  formie
elektronicznej.

8.15. Zamawiający  może żądać przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.16. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym są  składane  wraz  z  tłumaczeniem na  język
polski. 

8.17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, oświadczeń
lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak
podstaw  wykluczenia,  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  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie
wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia
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wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie
postępowania.

8.18. Jeżeli  wykonawca  nie  złoży  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złoży  wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

8.19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w  postępowaniu,  spełnianie  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.20. Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

8.21. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o
udzielenie  zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać
wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

9. Informacje  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 postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia  18 lipca 2002 r.  o świadczeniu  oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
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Janusz Kasperczyk, e-mail. zp@ifr-pan.edu.pl lub j.kasperczyk@ifr-pan.edu.pl

tel. 12-425-18-33 wew. 103 (w godz. 9.00-14.30)

9.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem
telefonu.

10. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

12.1. Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej.  Zamawiający  nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

12.3. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym są  składane  wraz  z  tłumaczeniem na  język
polski. 

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.  

12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

12.9. 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 i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

12.10. Ofertę należy przygotować tak,  by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.

12.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony. 

12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

12.13. Wykonawca składa ofertę w 2 zamkniętych kopertach lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści  oferty do chwili  jej  otwarcia.  Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
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Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:

Zakup, dostawa aparatu oraz akcesoriów RT-PCR  dla Instytutu Fizjologii Roślin im. 

Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”            

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 1/2019

„Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

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

12.15. W  przypadku  wycofania  oferty,  wykonawca  składa  pisemne  oświadczenie,  że  ofertę
wycofuje.  Oświadczenie  o  wycofaniu  oferty,  wykonawca  umieszcza  w  zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:

         

Zakup, dostawa aparatu oraz akcesoriów RT-PCR  dla Instytutu Fizjologii Roślin im. 

Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”            

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 1/2019

   Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść  oświadczenia  wykonawcy  o  wycofaniu  oferty  oraz  podpis  osoby  lub  osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:

Zakup, dostawa aparatu oraz akcesoriów RT-PCR  dla Instytutu Fizjologii Roślin im. 

Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”            

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 1/2019

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
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Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i  adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

12.17. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  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. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  klauzulą  „tajemnica  przedsiębiorstwa  -  nie
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w jego ofercie.

12.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk,

ul. Niezapominajek 21, 30–239 Kraków – sekretariat, pok. nr 2,

nie później niż do dnia 07.11.2019 r. do godziny 10.15.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

         Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.11.2019 r. o godzinie 10.20 

       w sali biblioteki Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej     

       Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków, p. nr 31.

13.3. Oferta  złożona  w  terminie  składania  ofert  będzie  podlegać  rejestracji  przez
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.

13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 
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13.5. Koperty  lub  inne  opakowanie  zawierające  oświadczenie  o  wycofaniu  złożonej  oferty
otwierane będą w pierwszej kolejności. 

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.

13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności
zawartych w ofertach.

13.8. W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca
ofertę, która została złożona po terminie.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1. Na formularzu  oferty  (załącznik  nr  1)  należy  podać cenę  brutto  (za  wykonanie  całego
zamówienia) w złotych polskich (PLN) oraz obowiązującą stawkę podatku VAT.

14.2. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone
w niniejszej specyfikacji i załącznikach, np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana
w  ofercie  (załącznik  nr  1  do  niniejszej  SIWZ)  winna  zawierać  wszystkie  koszty
bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk. W cenie powinny być również uwzględnione
wszystkie podatki,  opłaty celne, ubezpieczenia,  opłaty transportowe itp. Podana cena
jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

14.3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej tylko w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT. 

14.4. Cena oferty, którą należy podać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) jest to
cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DZ. U. nr
97, poz. 1050 z późn. zm.).

14.5. Wszystkie  ceny  należy  podać w  złotych  polskich  z  dokładnością  nie  większą  niż  dwa
miejsca po przecinku.

15. Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

15.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
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A. Kryterium „Cena” w PLN:

a) znaczenie kryterium - 90% (0,9);

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”: 

Lcena = (Cmin / C) x 0,9 x 100 pkt

gdzie:

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej 

B. Kryterium „Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia” - w skrócie
„Termin zapłaty” w dniach:

a) znaczenie kryterium - 10% (0,1);

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”: 

LTZ = (TZ / TZmax) x 0,1 x 100 pkt

gdzie:

LTZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty

TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej 

TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty

Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu 
oferty.

Termin zapłaty nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni. 

W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie terminu zapłaty dłuższego niż 30 
dni do oceny ofert zostanie przyjęty termin 30 dni.

W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie terminu zapłaty krótszego niż 14 
dni oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  wykonawca,  którego  ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
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b) umowę  regulującą  współpracę  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

17. Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

19.1. 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.

19.2. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,
której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  Pzp,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie
zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.

19.3. Odwołanie  wnosi  się  do Prezesa Krajowej  Izby Odwoławczej  w formie pisemnej  lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do
wniesienia  odwołania  w  taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed
upływem tego  terminu.  Domniemywa się,  iż  zamawiający mógł  zapoznać się  z  treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony  w  art.  180 ust.  5  zdanie  drugie  Pzp  albo  w terminie  10  dni  -  jeżeli  zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

20



Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21, tel. +48 12 425 18 33, fax +48 12 425 18 44

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup, dostawa  aparatu oraz akcesoriów do RT-PCR  dla Instytutu

Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”.            

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 1/2019

19.6. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.

19.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

19.8. Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami
postępowania  odwoławczego,  jeżeli  mają  interes  w  tym,  aby  odwołanie  zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.9. Zamawiający  lub  odwołujący  może  zgłosić  opozycję  przeciw  przystąpieniu  innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.10.Jeżeli  koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19.11.W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi
mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny. 

Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą. 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski (PLN).

23. Adres strony internetowej zamawiającego.

www.ifr-pan.edu.pl

27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
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28. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.

Zakres zmian postanowień  zawartej  umowy w stosunku  do treści  oferty,  na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

29. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp.

4) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp.

5) Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam

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

data i podpis kierownika zamawiającego 
albo osoby, o której mowa w art. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp1

1 Kierownik  zamawiającego  może  powierzyć  pisemnie  wykonywanie  zastrzeżonych  dla  niego  czynności,
określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego.
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          załącznik nr 1

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:

„Zakup, dostawa aparatu oraz akcesoriów RT-PCR  dla Instytutu Fizjologii Roślin im. 

Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”              

Oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem za cenę ………………….…..…….. zł 
brutto* ( w tym podatek VAT…….. %)

(słownie:….....………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………..).

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ.
2. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania
oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez
Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ.
6.  Niniejszym  akceptujemy  postanowienia  zawarte  w  istotnych  postanowieniach  umowy  stanowiących
załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru naszej  oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień
składania oferty.
8.  Akceptujemy warunki  płatności  określone przez  Zamawiającego w Specyfikacji  Istotnych Warunków
Zamówienia.
9. Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.
10. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest pan/pani:

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

11. Posiadamy fax o numerze ………………………….

 telefon stacjonarny nr ………………………….

 telefon komórkowy nr ………………………….
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 e-mail ………………………….

NIP ………………………….

REGON ………………………….

MAŁE lub ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO: **     TAK          NIE 

* Wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Jeżeli  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego  -  Wykonawca
zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

**   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót  lub roczna suma
bilansowa  nie  przekracza   10  milionów  EUR;  średnie  przedsiębiorstwo:  przedsiębiorstwa,  które  nie  są
mikroprzedsiębiorcami ani małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają  mniej niż 250 osób i których roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przemarza 43 mln. EUR; Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej
niż 10 osób i którego roczny obrót  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

________________________ _________________

        miejsce, data                    pieczęć i podpis wykonawcy
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załącznik nr 2 

ISTOTNE POSTNOWIENIA UMOWY

zawartej  w Krakowie w dniu....................................  roku, pomiędzy:  Instytutem Fizjologii
Roślin  im.  Franciszka  Górskiego  Polskiej  Akademii  Nauk,  30-239  Kraków,  ul.
Niezapominajek 21, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym Regon: 356730850 i NIP:
677-22-12-521,
reprezentowanym przez :
1/ Prof. dr hab. Zbigniewa Miszalskiego– Dyrektora Instytutu
2/ mgr Annę Kramarz – Głównego Księgowego
a
………………………………………………………………………………………………..

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

posiadającym Regon: ………………… i NIP: ……………………. , zwanym dalej 
Wykonawcą reprezentowanym przez :

1/ …………………………………………………..

2/ …………………………………………………...

§ 1

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  –  zgodnie  z  ofertą  przetargową  sporządzoną  na
podstawie  materiałów  otrzymanych  od  Zamawiającego  w  ramach  Specyfikacji  Istotnych
Warunków  Zamówienia  i  wynikiem  przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego,
zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

Zakup, dostawa aparatu oraz akcesoriów RT-PCR  dla Instytutu Fizjologii Roślin im. 

Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”            

– oznaczenie  sprawy 1/2019”,  zgodnie  z  opisem zamieszczonym w  załączniku  nr  5 do
SIWZ.

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  zadania  zgodnie  z  warunkami  przetargu
określonymi w SIWZ.
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3.  Koszt  dostawy  oraz   ubezpieczenia  przedmiotu  umowy  do  czasu  protokólarnego
przekazania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.

§ 2 
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy – do 17 grudnia 2019 r..
2. Za datę wykonania zadania uważa się datę protokólarnego przekazania Zamawiającemu
przedmiotu umowy .
3. Ze strony Zamawiającego osobom odpowiedzialną za realizację Umowy jest:             
dr hab,  Tomasz Hura, e-mail:  t.hura@ifr-pan.edu.pl     tel. 12 4253301 (wew./ext. 58)

4. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:

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

§ 3
1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie………dni od daty 
prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego.
2. Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy protokół  
przekazania przedmiotu umowy.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, 
adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. 
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni.

§ 4
1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne:

1) Zamawiający w przypadku:
-  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn,  leżących  po  stronie
Zamawiającego – 10% wynagrodzenia umownego.
2) Wykonawca w przypadku:

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - 10% wynagrodzenia umownego, 

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2% wynagrodzenia umownego,
za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 umowy. 

- zwłoki  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  –  0,2%  wynagrodzenia
umownego, za każdy dzień zwłoki licząc ustalonego przez strony terminu na
usunięcie wad.
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2. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności  za
wykonane prace.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§ 5
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o powyższych okolicznościach (art. 145 Prawa zamówień publicznych).
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za usługę już wykonaną.
2.  Zamawiający  może  także  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  złożenia  wniosku  
o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego
majątku w terminie miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

§ 6
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy gdy w trakcie realizacji:

1) wystąpi  konieczność  zmiany  osób  koordynujących  (osób  odpowiedzialnych
za realizację) ze strony Wykonawcy lub za strony Zamawiającego,

2) powstanie  potrzeba  przeprowadzenia  dodatkowych  badań  lub  ekspertyz,
warunkujących  wykonanie  niniejszej  umowy,  których nie  można było przewidzieć
w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć
termin zakończenia wykonania umowy.

3) wystąpi  konieczność  koordynacji  wykonywanych  dostaw  z  niniejszej  umowy  
i innym wykonawcą realizującym dostawy powiązane z niniejszą umową,

4) inne, których zamawiający nie mógł przewidzieć a wystąpi konieczność zmiany. 
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych(Dz.  U.  z  2007  r.  nr  223  poz.  1655  ze  zm.),  ustawy  Prawo
energetyczne oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.)
4.  W  przypadku  zaistnienia  sporu  między  stronami  niniejszej  umowy  będzie  on
rozpoznawany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 7
1. Strony  gwarantują,  że  będą  traktowały  wszelkie  materiały  lub  informacje  otrzymane

podczas  obowiązywania  niniejszej  Umowy niezależnie  od  ich  formy jako poufne,
chyba  że  Strona  ujawniająca  wyraźnie  wskaże  na  piśmie,  iż  takie  materiały  lub
informacje mogą być ujawnione osobom trzecim.

2. Strony zobowiązują się nie ujawniać materiałów i informacji, o którym mowa w ust. 4
osobom trzecim. Strony ponadto uzgadniają, że Strona otrzymująca ograniczy obieg
materiałów i informacji, o których mowa w ust. 4 wewnątrz swej własnej organizacji,
z  wyjątkiem  tego,  co  należy  ujawnić  w  stopniu  niezbędnym  dla  wykonania
postanowień Umowy.

3. Ograniczenia w ujawnianiu zastrzeżonych materiałów lub informacji  nie stosuje się do
informacji, które stały się znane publicznie w inny sposób, niż w rezultacie działań
Strony, która była zobowiązana do zachowania poufności.

4. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi
osoby trzecie  mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania  z
należących do osób trzecich praw na dobrach materialnych, a w szczególności praw
autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do
przedmiotu umowy.

§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

- 1 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 9
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:
1. oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 
 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp)

UWAGA! 
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji,  o  której  mowa w art.  86  ust.  5 ustawy przekazuje  Zamawiającemu poniższe
oświadczenie (oświadczenie nie może być złożone wraz z ofertą !)

Wykonawca:

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

………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez  :  

………………………………………………………………………………………………..……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI*
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu  art.  4  pkt  14  ustawy z  dnia  16  lutego 2007r.  o  ochronie  konkurencji
i konsumentów (t. j.  Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.),  o której mowa w  art. 24 ust.  11 w
związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23)  ustawy Pzp. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na:

Zakup, dostawa aparatu oraz akcesoriów RT-PCR  dla Instytutu Fizjologii Roślin im. 

Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”            

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 1/2019

   , w związku z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że *:

1) nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu 
złożyli oferty /oferty częściowe*

2) należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub
oferty częściowe, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1) …………………………………..(nazwa podmiotu i adres)
2) …………………………………..
itd.
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Przedstawiamy/ nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
* niepotrzebne skreślić

Uwaga!

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie
winno być złożone przez każdy podmiot.

Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi
powiązania  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  spowoduje  wykluczenie  wykonawców,  którzy  należąc  do  tej  samej  grupy
kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji
i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

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

……………………………………….

(podpis)
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Załącznik nr 4
 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek
wykluczenia z postępowania (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1

w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz  24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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. 25 a 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. „ Zakup  energii

elektrycznej  dla  Instytutu  Fizjologii  Roślin  im.  Franciszka  Górskiego  Polskiej  Akademii

Nauk”.                  Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 1/2018

 , oświadczam, co następuje:

1. 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. Jeżeli  odnośna  dokumentacja  jest  dostępna  w  formie

elektronicznej proszę wskazać (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane

referencyjne dokumentacji) *:

Dostępność dokumentacji          
w formie elektronicznej
(ogólno dostępna baza danych/ 
rejestr)
(TAK/ NIE odpowiednie 
zaznacza Wykonawca)

Adres internetowy ogólno 
dostępnej bazy danych/ 
rejestru

Wydający 
urząd /organ

Dane referencyjne 
dokumentu

Numer 
podmiotu  w 
rejestrze (jeśli

NIP 
/REGON
podmiotu
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dot.)
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 Tak

 Nie 

https://prod.ceidg.gov.pl system 
teleinformatyczny
prowadzony  
przez Ministra 
właściwego do 
spraw gospodarki

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
 Tak

 Nie

https://ems.ms.gov.pl system
teleinformatyczny
prowadzony przez
Centralną
Informację KRS 
/Minister
Sprawiedliwości 

Inna ogólna dostępna baza danych/ rejestr   …………………………………………………..………………
 Tak

 Nie 

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

…………………………………………

            (podpis)

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

………….  ustawy  Pzp  (Uwaga!  należy  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)

2.  OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA : (NIE DOTYCZY)

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

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

(Uwaga! należy 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)

3.  OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………………...

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

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

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

(podpis)

4. 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)

UWAGA!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.
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Informacja:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę,  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika
spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
13;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;

5) wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę,  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpłynąć  na  czynności  zamawiającego  lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę,  który brał  udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  o dzieło, agencyjnej lub
innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w  przygotowaniu  takiego  postępowania,  chyba  że
spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji  może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między  wykonawcami  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  co  zamawiający  jest  w  stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę  będącego  podmiotem  zbiorowym,  wobec  którego  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się
o zamówienia publiczne  na podstawie  ustawy z dnia 28 października  2002 r.  o  odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) wykonawcę,  wobec  którego  orzeczono  tytułem  środka  zapobiegawczego  zakaz  ubiegania  się
o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
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oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia

Ponadto  w  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  przewiduje  możliwość  wykluczenia  Wykonawcy
jeżeli  (art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy  Pzp):  w  stosunku  do  Wykonawcy  otwarto  likwidację,  w
zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane
zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację  jego majątku lub sąd zarządził  likwidację  jego  majątku w
trybie art.  332 ust.  1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.  U. poz. 978, z
późn. zm.7) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje
zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku upadłego,  chyba  że  sąd  zarządził  likwidację  jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, z późn. zm.8);

* Zgodnie  z  art.  26 ust.  6  ustawy Pzp  oraz  § 10  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).
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Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

zakup wraz z dostawą aparatu oraz akcesoriów do RT-PCR  dla Instytutu Fizjologii Roślin 

im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z poniższą specyfikacją:  

Specyfikacja aparatu RT-PCR:

- aparat na elementach Peltiera z blokiem 96 dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o

   objętości 0.2 ml pracujący w wersji standardowej oraz wersji Fast.

- źródło wzbudzania fluorescencji – biała dioda LED;

- zbieranie danych: technologia CMOS;

- czułość detekcji: od 1 kopii;

- rozdzielczość czułości : odróżnia 1.5-krotną różnicę w stężeniu pomiędzy próbami;

- zakres dynamiczny 10 logarytmowy;

- źródło wzbudzania fluorescencji – biała dioda LED;

- 5 kanałów emisyjnych/wzbudzających (450–680 nm/500–730 nm);

- obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum następujących barwników: FAM™,

SYBR™  Green,  VIC™,  JOE™,  HEX™,  TET™,  ABY™,  NED™,  TAMRA™,  Cy®3,

JUN™,  ROX™,  Texas  Red™,  Mustang  Purple™,  Cy®5,  LIZ™,  Cy®5.5  Możliwość

jednoczesnego zbierania fluorescencji z Sybr Green oraz sond z próbek na jednej płytce;

- średnia szybkość grzania bloku 96: 6.5 st.C/sek;

- zakres temperatury w bloku 96: 4-99.9ºC;

- program kalkulujący automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych

barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej.

akcesoria:

- blok 384 dołkowy do pracy z płytkami o objętości 0.02 ml;

- blok 96-dołkowy złożony z 3 niezależnych bloków/stref grzejnych;
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-  urządzenie  wyposażone  w  komputer  typu  laptop  pozwalający  na  opracowanie  danych

uzyskanych bezpośrednio z aparatu;

-  urządzenie  dostarczone  z  termocyklerem  z  blokiem  grzejnym  o  pojemności  02  ml  w

technologii Pelter (zakres objętości reakcji 10-100 ul; parametry termo bloku: 0-100 stopni

Celsjusza; min. szybkość grzania bloku do 4 stopni Celsjusza/s; szybkość grzania próbki do 3

stopni  Celsjusza/s;  dopuszczalna  zmienność  temperatury  pomiędzy  dołkami  do  +/-  0,25

stopni Celsjusza; blok złożony z 3 niezależnych bloków/stref grzejnych, wyświetlacz);

- urządzenie dostarczone ze spektrofotometrem umożliwiającym ilościowe określenie DNA,

RNA oraz białka wraz z parametrami analizy spektralnej z wykorzystaniem maksymalnie 2 μl

próbki (zakres pomiaru stężenia ds. DNA od 2 do 27 500 ng/μl; długość fali w granicach od

190  do  850  nm,  pełny  zakres  skanowania;  źródło  światła:  błyskowa  lampa  ksenonowa;

detektor  typu matryca CMOS zawierająca 2048 elementów; pomiar w próbce bez użycia

kuwet; dotykowy ekran).    
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