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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(oznaczana dalej jako siwz) 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do zakupów 

finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 1.1.1. 

 

 

Nazwa zamówienia: 
 

WYPOSAŻENIE I INSTALACJA STANOWISK PRACY W ZAKŁADZIE BADAWCZO – WDROŻENIOWYM 

OŚRODKA SALMONELLA IMMUNOLAB SP. Z O. O. 

Zamawiający: 

 
 

Zakład Badawczo – Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB sp. z o.o. 

Adres: 81-451 Gdynia,  

Al. Zwycięstwa 96/98 

 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą". Do czynności 

podejmowanych w postępowaniu przez zamawiającego i wykonawców zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdynia, dnia 25.11.2016r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie i instalacja stanowisk pracy w 5 pakietach 

na potrzeby badań będących przedmiotem projektu dofinansowywanego przez 

NCBiR w Warszawie w ramach programu operacyjnego 1.1.1. prowadzonego przez  

Zakład Badawczo – Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB sp. z o. o. z 

siedzibą w Gdyni. 

2. Asortyment przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji technicznej  

stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (pakiet 1-5).   

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej 

opisanych pakietów 1 - 5. 

Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez 

siebie pakiet lub pakiety.  

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia własnym 

transportem, na własny koszt i ryzyko, w  miejsce wskazane przez Zmawiającego.  

6. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w przypadku mebli: pomiar i instalacja 

szafek i przekazanie przedmiotu zamówienia protokołem odbioru, a w przypadku 

urządzeń: instalacja urządzenia, podłączenie do mediów, uruchomienie, sprawdzenie 

poprawności działania i przeprowadzenie instruktarzu w zakresie obsługi urządzeń oraz 

przekazanie przedmiotu Zamawiającemu protokołem odbioru. W odbiorze 

uczestniczyć będzie przedstawiciel Zamawiającego lub osoby upoważnione do 

odbioru w zakresie merytorycznym przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca, oferujący produkty równoważne do określonych w SIWZ, zobowiązany 

jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. 

8.   Wspólny słownik zamówień CPV: 38000000-5 i 39180000-7 

II.     TERMIN REALIZACJI  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania zamówienia na koszt i staraniem Wykonawcy przez okres wskazany 

przez Wykonawcę w Zał. Nr 2 do SIWZ licząc od dnia następującego po dniu zawarcia 

umowy. 

2. Zamówienie realizowane będzie w postaci sprzedaży oraz dostarczania do siedziby 
Zamawiającego określonych ilości i rodzajów wyrobów z poszczególnych pakietów 
wymienionych w Zał. Nr 2 do SIWZ, na podstawie jednorazowego pisemnego 
zamówienia złożonego Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną, w terminach 
wskazanych umową.  

3. Termin dostawy będzie wyznaczony dla każdego pakietu oddzielnie.  
Należność za poszczególne dostawy będzie płatna przelewem na rachunek 
Wykonawcy w terminie i warunkach określonych w umowie od daty wykonania 
całościowej dostawy, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

 
III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 i 8 ustawy; 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w 
zakresie: 

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

                                 Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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                                 Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – należycie wykonał w tym okresie lub wykonuje dostawy, 
których przedmiotem była/jest dostawa urządzeń laboratoryjnych, w tym co najmniej 
1 dostawę o wartości niemniejszej niż wartość oferowanego pakietu. 
 Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży list referencyjny oraz  
wypełniony załącznik 6  do SIWZ. 
 

IV.     PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania : 
 

1) wykonawcę, który 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 ze 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 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 2; 

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 
„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; 
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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 2002r.  
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 chronię 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. 

 
2. Zamawiający wykluczy z postępowania 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). 

 
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
 

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba o której mowa 
w tych zapisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, 
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 
okres wykluczenia; 

3) w przypadkach, o których mowa: 
a) w ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych zapisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. d; 
b) w ust. 1 pkt 4 

 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

 
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 9, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5-9 lub ust. 2, 
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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 udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
ust. 5. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje  
w protokole sposób zapewnia konkurencji. 

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

9. Zgodnie z art. 24aa ust. i ustawy Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 9, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy 
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który 
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego zgodnie z załącznikiem 3 do siwz., wykaz dostaw zgodnie z 
załącznikiem nr 4 oraz  listem referencyjnym do 1 dostawy. 
Informacje zawarte w dokumentach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu informacje dotyczące 
podwykonawców zgodnie z załącznikiem 3 do siwz.  

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 
5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt IV ust. 1 pkt 12 siwz.  
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca biorący 
udział w postępowaniu, wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem przedstawia dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji postępowania  
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku 4 do siwz. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,  
o których mowa w ust. 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia. 

4. Oświadczenia składane są w oryginale podpisane przez wykonawcę. 
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie zapisów pkt III siwz należy 

przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
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gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 składa dokument wystawiony w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym 
mowa w ust. 6, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub 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. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 5-7 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę w formie pisemnej. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
10. Zamawiający, wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia na podstawie zapisów pkt IV 
ust. 2 pkt 1. 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5-7 
jeżeli: 

a) wykonawca wskaże dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.  
W takim przypadku zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
wykonawcę dokumenty. 

b) Wykonawca wskaże, że wymagane dokumenty znajdują się w posiadaniu 
zamawiającego, w szczególności przechowywane są przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust.l ustawy. W takim przypadku zamawiający korzysta z posiadanych dokumentów,  
o ile są one aktualne. 

 
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty,  

o których mowa w ust. 5-7 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia. 
 

13. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokumentów 

potwierdzających spełnienie wymogów technicznych opisanych w Załączniku 1 : 

oświadczenia oferenta, że przedmiot zamówienia jest  fabrycznie nowy oraz 

folder/prospekt oferowanego urządzenia (do pakietu 1-4) w języku polski lub 

angielskim oraz atest PZH do pakietu 5 
 

 
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 



7 
 

1. Wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, 
faksem (58 781 44 91)  lub drogą elektroniczną (info@immunolab.com.pl)  
W przypadku przekazania ww. dokumentów faksem lub drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Dokumenty składane w trybie art. 26 przekazywane są za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe {Dz.U. poz. 
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są: 
 
a) w sprawach merytorycznych: 

Dorota Lieder   telefon 58 69 82 149  

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00, 

b) w sprawach proceduralnych: 
 

Aleksandra Sikora, telefon 58 781 44 91 

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00, 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy (czytelny 
podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko np. pieczęć imienna).  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników wykonawca winien dołączyć do oferty 

pełnomocnictwa z treści, których wynika umocowanie do podpisania oferty przez tych 
pełnomocników. 

4. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia do oferty 
powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa 
w art. 23 ust. 2 ustawy. 

5. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej notarialnie. 

6. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „oferta" zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik Nr 2 do siwz. 

7. Cena oferty powinna być obliczona zgodnie z opisem w pkt XI  siwz. 
8. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące 

ofertę. 
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań 

wariantowych. 
10. W przypadku jeżeli wykonawca zamierza realizować zamówienia przy pomocy 

podwykonawcy/ów, należy wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy/om oraz podać firmę/y podwykonawcy/ów. 

11. Jeżeli w ofercie wykonawca pozostawi puste miejsce i nie określi czy zamierza powierzyć 
podwykonawcom wykonanie części zamówienia , zamawiający przyjmie, że wykonawca nie 
zamierza powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia. 
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12. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz wskaże, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy oraz stanowiących kryterium oceny oferty. 
 

13. Wraz z ofertą wykonawca składa: 
 
a) oświadczenie wskazane w pkt V ust. 1 siwz (załącznik Nr 3); 
b) wykaz dostaw wraz z listem referencyjnym (załącznik Nr 6) 
c) kopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej  ( jeśli dotyczy ) 
d) dokumenty wymagane w specyfikacji technicznej (załącznik nr 1) dla poszczegól-

nych pakietów 
e) pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 3 i 4. 

 
14. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 

ponumerowana kolejnymi numerami.  
15. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w jednym nieprzejrzystym 

opakowaniu opatrzonym nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy i oznaczonym: 
 

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o. 

Adres: 81-451 Gdynia, 

Al. Zwycięstwa 96/98 

 

                 Wyposażenie i instalacja stanowisk pracy w Zakładzie Badawczo – Wdrożeniowym 
Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB sp. z o. o. 

 

                 Nie otwierać przed dniem 05.12.2016 r., godz. 10:00” 

 
16. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej (w miejscu, 

w którym udostępniona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia) informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia oraz czasu reakcji serwisu od chwili zgłoszenia 

usterki zaproponowanych w ofertach. 
 

17. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie informacji, o której mowa w ust. 16, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt IV ust. 1 pkt 12 siwz. W przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca biorący udział  
w postępowaniu, wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem przedstawia dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji postępowania  
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku 4 do siwz. 

18. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
19. Wszelkie zamiany oferty należy przekazać w sposób wskazany w ust. 13 z dopiskiem „ZMIANA 

OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY”. 
20. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za żadne koszty 

poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 

względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp. 
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X.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Badawczo-Wdrożeniowym Ośrodka Salmonella 

IMMUNOLAB Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia do dnia 05.12.2016 r. do 

godziny 9:45, co oznacza, że wraz z upływem ww. terminu oferta powinna fizycznie znaleźć 
się u Zamawiającego. 

2. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją 
Wykonawcy. 

3. Oferty zostaną otwarte w Zakładzie Badawczo-Wdrożeniowym Ośrodka Salmonella 

IMMUNOLAB Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia w dniu 05.12.2016 r. o 

godzinie 10:00 

 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca winien podać cenę oferty na podstawie kalkulacji ceny oferty sporządzonej 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do siwz. 

2. Następnie Wykonawca przepisuje wartość brutto i netto danego pakietu 

wyliczonego w załączniku nr 2 do SIWZ do Formularza oferty, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

Cena oferty netto obliczona zgodnie z ust. 1 jest ceną, która zostanie przyjęta do 

oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w pkt XII siwz. 

3. 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. 

4. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji 

zamówienia (np. koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, inne opłaty  

i podatki) oraz będzie uwzględniała także ewentualne upusty i rabaty zastosowane 

przez Wykonawcę. 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z wyodrębnieniem 

podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. W przypadku złożenia oferty z ceną netto, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  

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. W powyższym przypadku wykonawca ma 

obowiązek poinformować zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w formularzu 

oferty nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz wskazując kwotę netto i stawkę podatku VAT 

jaką zamawiający winien rozliczyć. Informacje w ww. zakresie należy wpisać  

w formularzu „oferta" (załącznik 1 do siwz) w ust. 10 „UWAGI". 

 
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
1. Zamawiający oceni zgodnie z ustalonymi kryteriami tylko te oferty, które nie podlegają 

odrzuceniu. 
2. Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego pakietu zamówienia, w oparciu  

o kryteria: 
1) cena oferty (netto) o znaczeniu równym 60%; 
2) termin dostawy o znaczeniu równym 20%; 
3) Czasu od zgłoszenia usterki do reakcji serwisu o znaczeniu równym 20% 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów  
i ustalonej punktacji: 0-100 pkt. 

4. Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru: 
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KRYTERIUM  1  - CENA NETTO -  waga 60 % 
c min 

wc = -------------  x 60 
   co 

gdzie wc – liczba  punktów w kryterium cena netto  
c min – najniższa cena spośród złożonych ofert 
co  – cena oferty badanej   

 
   KRYTERIUM  2 - termin dostawy  - 20 % przy czym:  

 20 pkt za termin – do 4 tygodni,  

 10 pkt za termin – do 8 tygodni,  

 5 pkt za termin – do 12 tygodni 

 0 pkt za termin powyżej 12 tygodni 
to 

wt = ------------- x 20  
tmax 

gdzie:  
wt – liczba punktów w kryterium termin dostawy  
to - ilość punktów za termin dostawy oferty badanej 
tmax- maksymalna ilość punktów do uzyskania za najkrótszego termin dostawy   
 
 
   KRYTERIUM  3 - Czasu od zgłoszenia usterki do reakcji serwisu - 20 % przy czym:  

 20 pkt za termin – do 24 godzin,  

 10 pkt za termin – do 48 godzin,  

 5 pkt za termin – do 96 godzin 

 0 pkt za termin powyżej 96 godzin 
co 

wc = ------------- x 20  
cmax 

gdzie:  
wc – liczba punktów w kryterium termin dostawy  
co - ilość punktów za termin dostawy oferty badanej 
cmax- maksymalna ilość punktów do uzyskania za najkrótszego termin płatności   
 
Wynik – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy 

wynik będący sumą punktów otrzymanych w kryterium nr 1, kryterium nr 2 i 

kryterium nr 3 

5. Oferta, która uzyska w danym pakiecie  zamówienia największą łączną liczbę punktów zostanie 
wybrana w tej części zamówienia jako najkorzystniejsza. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższa ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym 
przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 
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XIII.  OMYŁKI RACHUNKOWE, PISARSKIE, INNE OMYŁKI 

1. Zamawiający poprawi w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe z  uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek w następujący sposób: 
a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miary, jeżeli obliczona 

cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miary, 
zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miary oraz cenę 
jednostkową; 

b) w przypadku sumowania cen poszczególnych pozycji, jeżeli obliczona cena nie 
odpowiada sumie cen za poszczególne pozycje zamówienia, zamawiający przyjmie, że 
prawidłowo podano ceny tych pozycji zamówienia; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty. 

2. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona,  
o poprawieniu ww. omyłek. 

 
XIV.   FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY 

1. Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
niezwłocznie powiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2. Przed zawarciem umowy wykonawca jest obowiązany przekazać zamawiającemu 
informacje niezbędne do przygotowania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 
Nr 5  do siwz. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wspólnie ubiegających się o zamówienie 
wykonawców, przed zawarciem umowy mają oni obowiązek przedstawić zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

 
XV.    ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI.   WZÓR UMOWY 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza - zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku 5 do siwz. 

2. Zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. Dla skuteczności tej zmiany wykonawca pisemnie wskaże nowe jednostkowe 
ceny brutto dla danej dostawy na co najmniej 7 dni przed terminem dostawy oraz gdy 
łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wartości umowy. 
Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 

 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 



12 
 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa 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. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 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. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności , do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie przesłanek zawartych w ust. 3. W przypadku uznania 
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej 
czynności. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 

10. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
ustawy. 

 
XVIII. INNE POSTANOWIENIA 

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

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. 

 
Załączniki: 

1. Załącznik 1 do  siwz – specyfikacja techniczna 
2. Załącznik 2 do  siwz – formularz ofertowy  
3. Załącznik 3 do  siwz -  oświadczenie 
4. Załącznik 4 do siwz - wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej 
5. Załącznik 5 do siwz – wzór umowy 
6. Załącznik 6 do siwz – wykaz dostaw  


