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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 
 

I. Nazwę oraz adres Zamawiającego; 
II. Tryb udzielenia zamówienia; 

III. Opis przedmiotu zamówienia; 
IV. Informacje dodatkowe; 
V. Termin wykonania zamówienia; 

VI. Warunki udziału w postępowaniu; 
VII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania; 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia; 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami; 

X. Wymagania dotyczące wadium; 
XI. Termin związania ofertą; 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert; 
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny; 
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

XIX. Podwykonawcy; 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1   Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2   Wzór formularza ofertowego. 
Załącznik nr 3   Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania  
Załącznik nr 4  Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy 

kapitałowej. 
Załącznik nr 5   Wzór umowy 
Załącznik nr 6  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez 

zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Rozdział I. 
Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

1.1. Informacje o Zamawiającym: 
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Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie  
Adres: ul. Prawdziwka 2 
02-973 Warszawa 
Tel.: +48 22 754 26 10 
Pon.-Pt. godz. 7:30:15:30 
NIP: 5251575083  
REGON: 000325713 
Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 
Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem www.ogrod-powsin.pl  

1.2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 
jest pan Maciej Jabłoński m.jablonski@obpan.pl  

 
 

Rozdział II. 
Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej 
dalej” „ustawą Pzp”. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone 
na stronie internetowej Zamawiającego: www.ogrod-powsin.pl  

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), 
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579 z póżn.zm.). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ” mają zastosowanie przepisy ww. ustawy Pzp. 

 
Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach 

projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez 
Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-
0006/17 - znak sprawy 5/ZP/2018FL 

2. Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są 
w: Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, i wzorze 
Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:  
a. dostawa urządzeń  zgodna ze specyfikacją; 
b. transport do siedziby zamawiającego, rozładowanie, wniesienie do wskazanych 

pomieszczeń,   
c. instalacja, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, 
d. instruktaż  pracowników Zamawiającego  w zakresie obsługi i konserwacji 

fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych 

http://www.ogrod-powsin.pl/


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                              nr 5/ZP/2018FL  

Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu pn. FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) „ 

 

Strona 4 z 80 

 

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Na podstawie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, wykazanie równoważności oferowanego 
przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu 
zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny 
produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć 
produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty 
załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie 
warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również 
sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów 
poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu 
zamówienia.  

5. Jeżeli  gdziekolwiek  w  SIWZ  Zamawiający  wskazał  znak  towarowy,  patent,  
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normy, europejskie oceny techniczne, 
aprobaty, specyfikacje techniczne  lub  systemy  referencji  technicznych  Zamawiający  
dopuszcza  rozwiązania równoważne  opisywanym  pod  warunkiem,  że  będą  one  o 
nie  gorszych  właściwościach i jakości. 

6. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa 
jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć 
przedmiot zamówienia opisany w niniejszym rozdziale oraz w załącznikach do SIWZ. 

7. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: - zostały 
wskazane w załączniku nr 1  

      
 

Rozdział IV. 
Informacje dodatkowe. 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 
na dowolną ilość części. 
1) Część 1 - Aparatura do przygotowania buforów i prowadzenia rozdziałów 

elektroforetycznych 
2) Część 2 - Autoklaw 
3) Część 3 - Zestaw aparatury do przygotowania materiału roślinnego do izolacji 

kwasów nukleinowych 
4) Część 4 - Ręczny homogenizator tkanki roślinnej   
5) Część 5 - Spektrofotometr z wyposażeniem   
6) Część 6 - Wirówka laboratoryjna     
7) Część 7 - Termoblok   
8) Część 8 - System archiwizacji żeli  
9) Część 9 - Ultrazamrażarki     

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości 
w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim 
kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Postepowanie prowadzone jest w języku polskim. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
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9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
11. Powołując się na art. 24aa. ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 

13. Miejscem realizacji przedmiotu Umowy jest jednostka Zamawiającego - Polska 
Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie, 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2.  

14. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE.  Zamawiający na podstawie art. 93 
ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,    które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 
Rozdział V. 

Termin wykonania zamówienia 

  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1, w którym wskazano maksymalny termin realizacji zamówienia 
dla każdej części. 

Rozdział VI. 
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 i pkt 2 ustawy Pzp.   

 
Rozdział VII. 

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 
ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 
2) ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 7 ustawy 
Pzp. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy 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 udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie Rozdziału VII ust. 3. 

5. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Rozdział VIII. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez 

oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw 
wykluczenia 

1 .Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania oferty oświadczenia 
w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu   

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 musi być złożone w formie oryginału.  
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:  

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postepowaniu Zamawiający żąda:  

a) 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 ustawy. 

Uwaga: Dokument ten Zamawiający pobierze samodzielnie ze wskazanej przez 
Wykonawcy bazy danych 

Forma dokumentów: 
Dokumenty o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SIWZ muszą być złożone w 
formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5pkt 2) lit. a) 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione 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 dokumentów, o 
których mowa w ust. 6, 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 
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 
mowa w Rozdziale VIII ust. 9 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli 
Zamawiający 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). W przypadku wskazania przez Wykonawcę 
dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 w formie 
elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane 
przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Jeśli wskazane przez Wykonawcę 
do pobrania ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda przedstawienia 
przez Wykonawcę tłumaczenia tych dokumentów na język polski.  
  

 
Rozdział IX. 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie dla których ustawodawca przewidział 
wyłącznie formę pisemną, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje pomiędzy zamawiającym oraz wykonawcami będą przekazywane: 
a) pisemnie na adres:  

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa  
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b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach 
przedmiotu zamówienia i w sprawach procedury przetargowej - pana Macieja 
Jabłońskiego - adres e-mail: m.jablonski@obpan.pl. Zamawiający pracuje w dni 
robocze w godzinach 8:00-15:00 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przez 
Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, 
oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy 
w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez 

Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana 
oferty; 

b) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

c) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym 
postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego 
adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy. 

7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać 
na znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia 
nadaną przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
 

Rozdział X. 
Wymagania dotyczące wadium. 

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
  

Rozdział XI. 
Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
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Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 

 
Rozdział XII. 

Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 

2 do SIWZ, 
2) oświadczenie wskazane w Rozdziale VIII ust. 1 - Załącznik nr 3  do SIWZ, 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana zgodnie z 
zasadą reprezentacji w  Krajowym Rejestrze Sądowym lub ,  Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

5) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ofercie, stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(jeśli dotyczy).  

6) Opis przedmiotu zamówienia tj. uzupełniony w zakresie oferowanych parametrów - 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy Pzp. 

3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku 
polskim i w formie pisemnej. 

4. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w siedzibie Polskiej 
Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie w godzinach 8:00-15:00 w terminie do dnia 17/07/2018, do 
godziny 10:00. W przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub innym sposobem - 
decyduje data i godzina wpływu do siedziby (sekretariatu) Zamawiającego. 

5. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  
1) opis zawartości koperty: „Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych” - znak sprawy 

nr 5/ZP/2018FL  nie otwierać przed …………/2018 r. przed godz. 10:30 
2) adresat: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa  
3) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się 

odcisk pieczęci). 
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UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 
6. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie 
niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy wyjaśnić z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w Rozdziale IX 
SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, 
w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

7. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym 
podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, 
pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego 
podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby 
podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, 
powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika 
brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

8. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 
ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką biurową. 

10. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i 
datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

11. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione 
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z 
wpisem do właściwego rejestru. 

12. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu wynika z pełnomocnictwa - winno być ono 
udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego 
rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału 
lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

13. Zapis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 
14. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 
15. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 419 z późn. zm.) 
powinny zostać umieszczone w odrębnej,  kopercie wewnątrz oferty, opisanej: 
„Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w treści oferty, powinien 
umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on 
zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca 
nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę 
do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z 
tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 
ich odtajnieniem. 
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17. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg wzoru Załącznika nr 2 (Formularz 
ofertowy) załączonego do SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w Załączniku 
nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) nie spowoduje jej odrzucenia. Jednakże 
Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia i 
informacje zawarte we wzorze oferty. 

18. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze 
wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie 
zawiadomić Zamawiającego. 

19. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie 
z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Na kopercie musi 
znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy 
(dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz oznaczenie postępowania. 

20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 
ostatecznego terminu składania ofert. 

21. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 

 
Rozdział XIII. 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 w 
Sekretariacie w budynku „Gronówek” 

2. Termin składania ofert - 17/07/2018 r. do godz. 10:00, 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 
4. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego - w Warszawie przy ul. Prawdziwka 

2 w Sali Konferencyjnej w budynku „Przyszklarniowym”,   
5. Termin otwarcia ofert 17/07/2018 r. o godz. 10:30. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym 
pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 

7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  
8. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

9. Otwarcie ofert jest jawne. 
10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy 
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronach www.ogrod-powsin.pl 

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. 

 
 

Rozdział XIV. 
Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ poda cenę 

całkowitą oferty brutto, która stanowi wartość zamówienia brutto. 
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2. Cena oferty brutto zawiera stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). 

3. W cenie brutto oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia 
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty 
niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich 
obowiązujących podatków. 

4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 
5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc 

po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 
a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

6. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się 
z Wykonawcą w innej walucie niż PLN. 

7. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia wskazana przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną 
słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór Jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
Rozdział XV. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający 
będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Cena (C) 60 % 60 punktów 

Okres gwarancji (G) 20% 20 punktów 

Parametry techniczne (P) 20% 20 punktów 

 

1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 
 

a) W ramach kryterium „Cena” (C) – oferta zostanie oceniona na podstawie podanej 
przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia podanej w 
Formularzu oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem: 
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Cmin 
C = ----------------- x 60 pkt, 

Cbad 
gdzie: 
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 
Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 
 

b) W ramach kryterium „Okres gwarancji (G) – oferta zostanie oceniona na 
podstawie wskazanego przez Wykonawcę w pkt. 1 – Formularza oferty - 
Załącznika nr 2 do SIWZ - okresu gwarancji. Zamawiający przyzna punkty za 
wydłużenie okresu gwarancji ponad minimalny wymagany okres. 
Zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 
miesięcy.  
Zamawiający punktował będzie okres gwarancji zgodnie z poniższą zasadą: 

 okres gwarancji o długości nie mniejszej niż 24 miesięcy - 0 pkt; 

 okres gwarancji o długości nie mniejszej niż 36  miesięcy - 10 pkt; 

 okres gwarancji o długości nie mniejszej niż 48 miesięcy i więcej - 20 pkt. 
 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Okres gwarancji” to 20 pkt. 
 

UWAGA: 

 w przypadku braku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w pkt. 1 
Formularza ofertowego - Załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu gwarancji, tj. zastosowanie będzie 
miał w takiej sytuacji wymagany minimalny  miesięczny okres gwarancji i oferta 
otrzyma w kryterium oceny ofert "Okres gwarancji (G)” 0 (zero) punktów. W 
przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w dniach, tygodniach 
lub latach, Zamawiający przeliczy okres gwarancji na miesiące, w następujący 
sposób: 1 miesiąc ≈ 4 tygodnie ≈ 30 dni; tydzień liczy się za siedem dni, 
miesiąc za dni 30, a rok za dni 365. 

 
c) Parametry techniczne – waga 20%  

 
 

W  kryterium Parametry techniczne zostanie przyznana ilość punktów  przyznana zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w  załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,  
w kolumnie „Punktacja”. 
 

 
2) Ocena punktowa oferty. 

Ocena punktowa badanej oferty będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, 
jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Oceniana oferta otrzyma 
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania 
matematycznego: 

P = C + G +P 
 
gdzie: 
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie, 
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena z podatkiem 
VAT”, 
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G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”, 
P - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Parametry 
techniczne” 

 
3) Wybór oferty najkorzystniejszej. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 
kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów 
otrzymanych za poszczególne kryteria oceny ofert. 
Jeżeli nie będzie 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 najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając 
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

 
Rozdział XVI. 

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

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 

umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 
3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ust. 

1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy Pzp. 
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.  

 
Rozdział XVII. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Rozdział XVIII. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 
 

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do 
niniejszej SIWZ. 

2. Istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności i zostały przewidziane w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 muszą być dokonywane z zachowaniem 
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego że umowa podlega unieważnieniu w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z 
uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 

 
Rozdział XIX. 

Podwykonawcy 
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znani). 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu 
zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 
 

Rozdział XX. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony 
prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
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Znak sprawy: 5/ZP/2018FL  

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest: zakup, transport do siedziby zamawiającego, rozładowanie, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, 

instalacja, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, instruktaż pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i 

konserwacji fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pn: „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ 

rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”  (numer projektu: POIS.02.04.00-00-0006/17), który jest 

współfinansowany przez Unię Europejską. 

Przedmiotowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r., nieużywane w jakimkolwiek 

laboratorium, nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne 

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą i instalacją.  Aparatura musi być dostarczona wraz z akcesoriami niezbędnymi 

do ich użytkowania i konserwacji. Poniższy opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru przedstawia wymagania urządzeń będących 

przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie/a o parametrach takich samych lub 

przewyższających wskazane poniżej. 
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Znak sprawy: 5/ZP/2018FL   

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia 

Część 1 - Aparatura do przygotowania buforów i prowadzenia rozdziałów elektroforetycznych 

1.1 Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną - 1 szt.   

Nazwa kodu CPV: 429964008 Mieszadła 

Dostawa do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy 

I. Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną będzie służyło do przygotowania odczynników (buforów) niezbędnych do przeprowadzenia 

standardowych procedur laboratoryjnych.  

II. Opis parametrów technicznych: 

Lp. Parametry wymagane Potwierdzenie parametrów 

oferowanego urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja  

w ramach 

kryterium oceny 

ofert 

1 Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej 
niż w 2017 r. 

tak - 

2 Urządzenie wyposażone w płytę grzejną tak - 

3 Urządzenie posiada elektroniczną regulację prędkości 
obrotowej w zakresie od max. 200 do przynajmniej 1500 min-1 

tak - 
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4 Dokładność regulacji prędkości obrotowej: +/- 2%, tak - 

5 Dokładność utrzymania temperatury: +/- 0,5oC, tak - 

6 Płyta grzejna pokryta powłoką ceramiczną, tak - 

7 Zakres wymiarów urządzenia (szer cm x dł cm): 17-34 x 25-46 tak - 

8 Zakres temperatur: od temperatury otoczenia do min. 300°C, tak 

Od temperatury otoczenia do  

…….°C, 

(podać) 

powyżej 340 st C - 10 
pkt 

 

9 Urządzenie wyposażone w obwód bezpieczeństwa 
wyłączający płytę, gdy jej temperatura osiągnie 25°C powyżej 
temperatury zadanej, 

parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 
oceny ofert 

TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) 
Tak – 10 pkt 

Nie – 0 pkt 

10 Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD wskazujący stan 
pracy 

tak - 

11 Urządzenie posiada wyposażenie w postaci zestawu dwóch  
mikrołopatek magnetycznych dla naczynek do 1 ml (szer. 
Górna 6 mm, trójkątne) oraz min.18 mieszadełek powlekanych 
warstwą PTFE w kształcie cylindrycznym. Zestaw zawierający 
przynajmniej 18 elementów mieszających o następujących 
rozmiarach: 

tak - 
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Ilość x dł. X średnica (+- w zakresie 2 mm): 

– 2 szt. x 10 mm x 6 mm 

– 2 szt. x 15 mm x 6 mm 

– 2 szt. x 20 mm x 7 mm 

– 2 szt. x 25 mm x 8 mm 

– 2 szt. x 30 mm x 8 mm 

– 2 szt. x 40 mm x 8 mm 

– 2 szt. x 50 mm x 8 mm 

– 2 szt. x 60 mm x 10 mm 

– 2 szt. x 80 mm x 10 mm 

12 Zasilanie 230 V tak - 

13 Gwarancja min. 24 miesiące 
TAK – okres gwarancji 

…………..m-cy (podać) 

Punktacja w ramach 

kryterium oceny ofert 

– okres gwarancji 

14 Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 

230V/50-60Hz 
tak, nie wymaga - 

15 Produkt  musi posiadać deklarację zgodności – dokument 

zostanie dostarczony wraz z dostawą towaru  
tak - 

16 Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na tak - 
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czas gwarancji 

17   Nazwa i model oferowanego urządzenia 

……………………………….. 

  

18   Producent – nazwa, kraj  ………………………………..   

 

1.2 Zestaw do elektroforezy DNA - 1 szt.   

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): : 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Dostawa do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy 

I. Zestaw do elektroforezy będzie służył do rozdziału elektroforetycznego kwasów nukleinowych oraz ich oceny jakościowej. 

II. Opis parametrów technicznych: 

Lp. Parametry wymagane Potwierdzenie parametrów 

oferowanego urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja 

 w ramach 

kryterium oceny 

ofert 

1.  Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej 

niż w 2017 r. 
tak - 

2.  Możliwość prowadzenia elektroforezy poziomej w żelach 
agarozowych w czasie rzeczywistym 

tak - 

3.  Możliwość prowadzenia elektroforezy poziomej w żelach o 
rozmiarach 15 x 15 cm (+/- 1 cm) 

tak - 

4.  W zestawie min. 3 tace do wylewania żeli o różnych tak - 
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rozmiarach, kompatybilne z kuwetą, umożliwiające 

przeprowadzenie rozdziału elektroforetycznego w  tej kuwecie  

5.  

W zestawie – zintegrowana z kuwetą na bufor zasilająca 
jednostka bazowa (zasilacz) podłączana do zasilania 
sieciowego o standardowych parametrach 230 V/50 Hz, 
zapewniająca przebieg rozdziału elektroforetycznego, o 
zakresie natężenia prądu co najmniej do 300mA, wyposażona 
w czasomierz 

tak - 

6.  
W zestawie – zintegrowany z zasilająca jednostką bazową 
iluminator LED 

tak - 

7.  

W zestawie – zintegrowana z jednostką bazową pokrywa 

kuwety, umożliwiająca podgląd przebiegu elektroforezy, bez 

konieczności wyjmowania tacy z żelem i umieszczania w 

oddzielnym transiluminatorze  

tak - 

8.  
Iluminator umożliwiający detekcję próbek znakowanych 
SYBR, barwnikami Midori Green lub równoważnymi 

tak - 

9.  

Możliwość prowadzenia elektroforezy w urządzeniu przy 

napięciu w zakresie przynajmniej 25 – 180V 
tak - 

10.  

W zestawie – zewnętrzny system do wylewania żeli, 
kompatybilny  z saneczkami, eliminujący konieczność 
używania taśmy lub blokad uszczelniających 

tak - 

11.  

Maksymalna ilość prób dla jednego rozdziału co najmniej 120 

parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) 

 

Tak – 20 pkt 

Nie – 0 pkt 
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podać - 

……………………………………………

…… 

12.  

W zestawie – grzebienie umożliwiające przeprowadzenie 

rozdziału elektroforetycznego jednocześnie od min. 10 do  

min. 112 prób 

tak - 

13.  

W zestawie – grzebienie kompatybilne z pipetami 

wielokanałowymi 
tak - 

14.  
Sygnalizacja błędów pracy (dźwiękowa i wizualna) tak - 

15.  
Tace na żel przepuszczalne dla UV, umożliwiające 
przeniesienie żelu do transiluminatora  

tak - 

16.  
Produkt  musi posiadać deklarację zgodności – dokument 
zostanie dostarczony wraz z dostawą 

tak - 

17.  

Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące. TAK, okres gwarancji 

…………..m-cy (podać) 

Punktacja w ramach 

kryterium oceny ofert – 

okres gwarancji - 

18.  
Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na 
czas gwarancji 

tak - 

19.  
 Nazwa i model oferowanego urządzenia 
……………………………….. 

tak - 

20.  
Producent – nazwa, kraj  ……………………………….. tak - 
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…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              

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

                                                                                                                                                                                             (pieczęć/podpis Wykonawcy) 
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Znak sprawy: 5/ZP/2018FL   

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia 

Część 2 - Autoklaw - 1 szt.   

Nazwa kodu CPV: 33191110-9 Autoklawy 

Dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy 

I. Urządzenie do sterylizacji płynów, szkła i plastików laboratoryjnych 

II. Opis parametrów technicznych: 

Lp. Parametry  

Potwierdzenie parametrów 

oferowanego urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja 

 w ramach 

kryterium oceny 

ofert 

1.  
Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 

w 2017 r. 
tak - 

2.  
Urządzenie wyposażone w akcesoria niezbędne do wykonywania 

sterylizacji i konserwacji urządzenia  
tak - 

3.  
Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji.  tak - 

4.  

Urządzenie umożliwia prowadzenie cykli sterylizacyjnych w krótkich 

odstępach czasu – tj do 20 min.  

parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE(niewłaściwe skreślić) 

TAK – 20 pkt 

Nie – 0 pkt 
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5.  

Cykle sterylizacji rzeczywistej w zakresie temperatur 

przynajmniej  od 120oC do przynajmniej 134°C 
tak - 

6.  
Pojemność komory roboczej co najmniej 12 l tak - 

7.  
Możliwość sterylizacji płynów w butelkach o pojemności 1000 ml tak - 

8.  
Elektroniczny detektor wyłączający zasilanie w przypadku zbyt 
małej ilości wody 

tak - 

9.  

Bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu 

wzrostowi temperatury 
tak - 

10.  

System mechanicznego zamknięcia zapobiegający możliwości 

otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu 
tak - 

11.  

Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem przy 

nieprawidłowym załadowaniu 
tak - 

12.  
Duży koszyk na sterylizowane rzeczy tak - 

13.  Podstawka pod koszyk w komorze sterylizacyjnej. tak - 

14.  Napięcie zasilania [V]: 230 tak - 

15.  Możliwość zapisu przynajmniej 4 programów tak - 

16.  
 Produkt  musi posiadać deklarację zgodności – dokument 
zostanie dostarczony wraz z dostawą 

tak - 

17.  
Gwarancja  min. 24 miesiące TAK, okres gwarancji 

…………..m-cy 
(podać) 

Punktacja w ramach 
kryterium oceny ofert – okres 

gwarancji 

18.  
Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas 
gwarancji 

tak - 
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19.  
Nazwa i model oferowanego urządzenia 
……………………………….. 

 - 

20.  Producent – nazwa, kraj  ………………………………..  - 
 

 

   
 

…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              

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

                                                                                                                                                                                             (pieczęć/podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                              nr 5/ZP/2018FL  

Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu pn. FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski  

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) „ 

 

Strona 27 z 80 

 

Znak sprawy: 5/ZP/2018FL   

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia 

Część 3 - Zestaw aparatury do przygotowania materiału roślinnego do izolacji kwasów nukleinowych 

3.1 Liofilizator stołowy z wyposażeniem - 1 szt.  

Nazwa kodu CPV: 38.00.00.00 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Dostawa – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy 

I. Liofilizator będzie wykorzystany do suszenia materiału roślinnego oraz zagęszczania roztworów zawierających kwasy nuk leinowe. 

II. Opis parametrów technicznych: 

Lp. Parametry  Potwierdzenie parametrów 

oferowanego urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja 

 w ramach 

kryterium oceny 

ofert 

1.  Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. tak - 

2.  Minimalna pojemność lodu: 2,5 L; tak - 

3.  Minimalna wydajność: 2 L wody / 24 h; tak - 

4.  Minimalna temperatura kolektora nie wyższa niż: -50 °C; tak - 
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5.  Urządzenie posiada sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaniem 

parametrów procesu na wyświetlaczu wyposażonym w ekran dotykowy 

m.in.: wartość próżni panującej w układzie w jednostkach mBar, Pa i Torr; 

temperatura wymrażacza w jednostkach °C i °F; czas pracy aparatu oraz 

czas od ostatniego serwisowania aparatu; czas pracy pompy oraz czas od 

ostatniego serwisowania pompy; 

tak - 

6.  Urządzenie posiada sygnalizację graficzną osiągnięcia optymalnych 

warunków przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji; 
tak - 

7.  Urządzenie posiada dźwiękowy i wizualny alarm w przypadku wzrostu 

temperatury, konieczności serwisowania pompy lub wykrycia błędu pracy; 
tak - 

8.  Urządzenie posiada możliwość podłączenia do lokalnej sieci internetowej; tak - 

9.  Urządzenie posiada zawór spustowy oraz kratkę wentylacyjną 

umiejscowioną na ścianie bocznej względem panelu LCD  w celu 

zapewnienia najwyższego komfortu pracy; 

tak - 

10.  Urządzenie posiada  zawór umożliwiający utrzymanie próżni na zadanym 

poziomie; 
tak - 

11.  Urządzenie umożliwia wysuszenie jednocześnie   min. 36 probówek 2ml 

lub min. 10 probówek  2ml  i 96 probówek 0,2ml; 
tak - 

12.  Urządzenie posiada możliwość podłączenia komputera i przesyłania 

danych z liofilizatora za  pomocą portu USB; 
tak - 

13.  Zasilanie jednofazowe: 230 V, 50 Hz; tak - 
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14.  Urządzenie posiada moduł precyzyjnego pobierania i przenoszenia 

roztworów, składający się z układu automatycznego o zmiennym zakresie 

pracy, w przedziale min 20-200ul, z blokadą wybranego zakresu, 

zaopatrzonego  w zestaw co najmniej 1000 szt  jednorazowych  kapilar 

kompatybilnych probówkami 15 ml, pozwalających na bezproblemowe i 

dokładne przenoszenie roztworów. Moduł wyposażony jest w wyświetlacz, 

wskazujący wybraną wartość pracy, ewentualną potrzebę kalibracji, alarm 

serwisowy, stan blokady żądanego zakresu pracy, licznik ilość 

wykonanych pomiarów, alarm wizualny po przekroczeniu zakresu 

specyfikacji. Trójpozycyjny (lewo, środek, prawo) zrzutnik kapilar  (stalowy 

i plastikowy) ze zmienną fazą ustawień, pozwalający stosować produkty 

(kapilary) wszystkich wiodących producentów zarówno z długim 

kołnierzem jak i krótkim. 

tak - 

15.  Głębokość urządzenia: do 49 cm tak - 

16.  Urządzenie posiada stalowy tubus, wyposażony w co najmniej  12 

zaworów, kompletnych i zdatnych do pracy, z możliwością ustawienia w 

nim półek do liofilizacji materiału luzem; 

tak - 

17.  Urządzenie posiada min.  3 półki do liofilizacji materiału luzem ustawione 

wewnątrz tubusa 
tak - 

18.  Urządzenie wyposażone w pompę próżniową dwustopniową: 

- wydajność nie gorsza niż 98 L/min; 

- próżnia maksymalna nie gorsza niż 0,002 mBar; 

tak - 
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- zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz. 

19.  Urządzenie posiada możliwość przesyłania na wskazaną skrzynkę e-

maila informacji o bieżących parametrach urządzenia oraz awariach 
tak - 

20.  Urządzenie posiada czujnik wilgoci jako zabezpieczenie pompy; tak - 

21.  
Urządzenie umożliwia prowadzenie liofilizacji materiału w eppendorfach 

oraz na tacach  

parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) 

 

 

TAK – 10 pkt 

Nie – 0 pkt 

22.  Urządzenie posiada moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, 

pozwalający na  schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury   0°C 

przez okres min. 4 godzin.   

parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) 

 

 

TAK – 10 pkt 

Nie – 0 pkt 

23.  Produkt  musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie 

dostarczony wraz z dostawą 
tak - 

24.  
Gwarancja min: 24 miesiące 

TAK, okres gwarancji 

…………..m-cy (podać) 

Punktacja w ramach 

kryterium oceny ofert – 

okres gwarancji 

25.  Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas 

gwarancji 
tak - 

26.  Nazwa i model oferowanego urządzenia ………………………………..   tak - 
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27.  Producent – nazwa, kraj  ……………………………….. tak - 

 

 

3.2 Zestaw pipet - 1 szt.    

Nazwa kodu CPV 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne  

Dostawa – do 2 tygodni od daty zawarcia umowy 

I. Pipety będą służyć w prowadzeniu procesów izolacji oraz oceny kwasów nukleinowych  

II.  Opis parametrów technicznych: 

Lp. Parametry  Potwierdzenie parametrów 

oferowanego urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja 
 w ramach 

kryterium oceny 
ofert 

1 Pipety fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. tak - 

2 W zestawie akcesoria niezbędne do wykonania konserwacji pipety (smar 
sylikonowy, klucz do odkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i 
uszczelek) 

tak - 

3 Pipety sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym 
indywidualnym certyfikatem kalibracji 

tak - 

4 Zestaw zawiera: pięć pipet automatycznych, wielomiarowych, 
jednokanałowych: 

1. 1 szt. pipeta o objętości w zakresie 0,2-2ul,  

2. 1 szt. pipeta o objętości w zakresie 2ul- 10ul, 

tak - 
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3. 1 szt. pipeta o objętości w zakresie 2-200ul, 

4. 1 szt. pipeta o objętości w zakresie 100-1000ul, 

5. 1 szt. pipeta o objętości w zakresie  500-5000ul. 

6. Statyw karuzelowy na 7 pipet 

5 Pipety o zmiennej objętości ze zrzutnikiem końcówek tak - 

6 Pipety o najwyższej ergonomii (z dodatkowym haczykowatym 

zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie 

pipety w dłoni), 

tak - 

7 Rączka i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF tak - 

8 Możliwość sterylizowania promienionwaniem UV każdej z pipet tak - 

9 Autoklawowalna dolna część pipety tak - 

10 Oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem tak - 

11 Zrzutnik końcówek łatwo zdejmowany w razie potrzeby (przesuwany na 

bok , nie zsuwany) 
tak - 

12 W komplecie zrzutnik końcówek plastikowy i metalowy dla każdej pipety 

od nr 1 do nr 4 włącznie wymienionych w pkt 4. 

parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) 

 

TAK – 20 pkt 

Nie – 0 pkt 

13 Pipeta o zakresie pracy 100-1000 µl wyposażona w tip holder z filtrem tak - 

14 Kodowanie kolorystyczne każdej z pipet ułatwiające dobranie tak - 
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odpowiedniego zakresu końcówki 

15 Ustawianie objętości z blokadą nastawy zapobiegającą niepożądanym 

zmianom objętości 
tak - 

16 Pasujące końcówki powinny być produkowane przez tego samego 

producenta 
tak - 

17 Tłok każdej z pipet wykonany ze stali nierdzewnej tak - 

18 Tłok każdej pipet smarowany tak - 

19 Produkt  musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie 

dostarczony wraz z dostawą 
tak - 

20 Gwarancja min. 24 miesiące TAK, okres gwarancji 

…………..m-cy (podać) 

Punktacja w ramach 

kryterium oceny ofert – 

okres gwarancji 

21 Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas 

gwarancji 
tak - 

22 Nazwa i model oferowanego urządzenia ………………………………..    - 

23 Producent – nazwa, kraj  ………………………………..  - 

  

 
…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              

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

                                                                                                                                                                                             (pieczęć/podpis Wykonawcy) 
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Znak sprawy: 5/ZP/2018FL   

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia 

Część 4 - Ręczny homogenizator tkanki roślinnej - 1 szt.   

Nazwa kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Czas dostawy – do 2 tygodni  od daty zawarcia umowy 

I. Homogenizator będzie służył do rozdrobnienia materiału roślinnego w celu izolacji kwasów nukleinowych 

II. Opis parametrów technicznych: 

Lp. Parametry  Potwierdzenie parametrów 

oferowanego urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja 

 w ramach 

kryterium oceny 

ofert 

1.  Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. tak - 

2.  Zakres pracy dla objętości próbki w zakresie  0,25ml do 100ml tak - 

3.  Możliwość pracy ręcznej lub zamocowania na statywie tak - 

4.  Waga homogenizatora max 470g   (niezbędne do trzymania w dłoni) tak - 

5.  Średnica  max. 6,4 cm   (niezbędne do trzymania w dłoni) tak - 

6.  Możliwość zastosowania zarówno końcówek plastikowych do prób tak - 
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twardych, prób miękkich jak i końcówek stalowych 

7.  W zestawie plastikowe końcówki do rozdrabniania prób twardych 
(zakończenie zębate), minimum 15 sztuk, dwuczęściowe, łatwe do mycia, 
możliwość autoklawowania minimum 7 razy, do pracy w probówkach 2,0 
ml (średnica ostrza 7mm, długość min 110mm)  

tak - 

8.  W zestawie plastikowe końcówki do rozdrabniania prób miękkich 
(zakończenie płaskie), minimum 5 sztuk, dwuczęściowe, łatwe do mycia, 
możliwość autoklawowania minimum 7 razy, do pracy w probówkach min 
2,0 ml (średnica ostrza 7mm, długość min 110mm)  

tak - 

9.  W zestawie końcówka wykonana ze stali nierdzewnej 7mm o długości  

95mm zakończenie zębate 
tak - 

10.  W zestawie specjalne probówki 15ml z dwoma korkami, jeden 

wyposażony w otwór umożliwiający włożenie końcówki 7mm oraz pracę w 

układzie zamkniętym ( bez chlapania) a drugi pozwalający na szczelnie 

zamknięcie próbki po procesie homogenizacji, min 2 sztuk 

tak - 

11.  Specjalny adapter z obustronnym zakończeniem bagnetowym do łączenia 

motoru homogenizującego oraz różnych końcówek 
tak - 

12.  Moc max. 125W tak - 

13.  Regulowany zakres obrotów  w zakresie nie węższym niż: 5000-35000 

rpm 
tak - 

14.  Możliwość bezpiecznego wyłączenia motoru bez konieczności zmiany 

ustawionych obrotów 
tak - 
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15.  Specjalny pojemnik do homogenizatora pozwalający na bezpieczne 

przenoszenie/transport urządzenia wraz z zestawem końcówek 
tak - 

16.  Urządzenie w czasie pracy nie przekracza poziomu hałasu  72db 

parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) 

Podać 

…………………………………

… 

TAK – 20 pkt 

Nie – 0 pkt 

17.  Produkt  musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie 

dostarczony wraz z dostawą 
tak - 

18.  Gwarancja min.24 miesiące TAK, okres gwarancji 

…………..m-cy (podać) 

Punktacja w ramach 

kryterium oceny ofert – 

okres gwarancji - 

19.  Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas 

gwarancji 
tak - 

20.  Nazwa i model oferowanego urządzenia ………………………………..   tak - 

21.  Producent – nazwa, kraj  ……………………………….. tak - 

 

 
…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              

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

                                                                                                                                                                                             (pieczęć/podpis Wykonawcy) 
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Znak sprawy: 5/ZP/2018FL   

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia 

Część 5 - Spektrofotometr z wyposażeniem - 1 szt.  

Nazwa kodu CPV: 38000000-5  Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy 

I. Spektrofotometr będzie służył do ilościowego oznaczenia w roztworach zawartości kwasów nukleinowych  

II.  Opis parametrów technicznych: 

Lp. Parametry  Potwierdzenie parametrów 

oferowanego urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja 

 w ramach 

kryterium 

oceny ofert 

1 Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2017 r. 
 

tak - 

2 Długość fali w granicach od 190 do 850 nm, pełny zakres skanowania; tak - 

3 Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa zintegrowana z urządzeniem, 

umożliwiająca pomiar w próbce; 
tak - 

4 Typ detektora: matryca CMOS zawierająca co najmniej 2048 elementów 

światłoczułych; 
tak - 
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5 Objętość mierzonej próbki: 0,5μl - 2 μl; tak - 

6 Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek 

pomiarowych, nakrywek; 
tak - 

7 Utrzymywanie próbki w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia 

powierzchniowego; 
tak - 

8 Powierzchnie kontaktu z próbką stanowią światłowody kwarcowe tak - 

9 Ramię urządzenia nie stanowi elementu ruchomego podczas 

dokonywanego pomiaru; 
tak - 

10 Urządzenie posiada wbudowany optyczny sensor wykrywający bąbelki 

powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny w trakcie pomiaru; 
tak - 

11 Rozdzielczość widmowa: poniżej 1,8 nm; tak - 

13 Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002; tak - 

14 Dokładność pomiaru absorbancji: 3%; tak - 

15 Dokładność zakresu długości fali: ± 1 nm; tak - 

16 Zakres absorbancji w granicach: od 0 do 550 Abs; tak - 

17 Zakres pomiaru stężenia dsDNA od 2 do 27 500 ng/μl bez potrzeby 

powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności 

zagęszczania lub rozcieńczania; 

tak - 
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18 Zakres pomiaru stężenia BSA od 0,06 mg/ml do 820 mg/ml bez potrzeby 

powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności 

zagęszczania lub rozcieńczania; 

tak - 

19 Oprogramowanie sterujące aparatem musi umożliwiać tworzenie 

własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych); 
tak - 

20 Oprogramowanie sterujące aparatem musi umożliwiać zastosowanie 

metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i 

mikromacierzy, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki 

260/280 

tak - 

21 Aparat obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej co 

najmniej 7 cali, o rozdzielczości co najmniej 1280x800, obsługa możliwa 

także w rękawiczkach laboratoryjnych; 

tak - 

22 Ekran ma możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu oraz przesuwania w 

lewo i w prawo; 
tak - 

23 Możliwość eksportu wyników do programu kalkulacyjnego Excel, za 

pomocą przynajmniej dwóch spośród wymienionych: USB, sieci Ethernet, 

Wi-Fi; 

tak - 

24 Automatyczne wyświetlenie pełnego spektrum UV-VIS od min. 190 nm do 

850 nm; 
tak - 

25 Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania przez internet; tak - 

26 Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych (Autosave); tak - 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                              nr 5/ZP/2018FL  

Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu pn. FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski  

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) „ 

 

Strona 40 z 80 

 

27 Oprogramowanie posiada funkcję automatycznego pomiaru próbki Blank, 

automatyczny pomiar próbki badanej oraz automatyczne nadawanie nazw 

kolejnym pomiarom; 

tak - 

28 Oprogramowanie umożliwia uzyskanie informacji o jakości próbki; tak - 

29 Urządzenie zawiera zintegrowany system wsparcia technicznego oraz 

informację o jakości próbki; 
tak - 

30 Urządzenie posiada wbudowaną dodatkową komorę do pomiarów w 

kuwecie; 
tak - 

31 Pamięć wewnętrzna min. 32GB oraz wbudowany głośnik; tak - 

32 Możliwość zapisania nie mniej niż 90 metod zapisanych w pamięci 

wewnętrznej spektrofotometru; 
tak - 

33 Urządzenie posiada min. 2 porty USB-A, port Ethernet, komunikację 

Bluetooth oraz Wi-Fi; 
tak - 

34 Możliwość podłączenia drukarki etykiet, klawiatury, myszki oraz czytnika 

kodów kreskowych; 
tak - 

35 W zestawie z aparatem urządzenie peryferyjne do przechowywania oraz 

analizy wyników wraz z dedykowanym oprogramowaniem do 

przeglądania i analizy pomiarów przeprowadzonych na aparacie o 

parametrach procesor seria HQ – procesor min 4 rdzeniowy, min. 8 GB 

pamięci RAM, dysk SSD min. 256 GB,dysk magnetyczny min. 1TB  

tak - 

36 Spektrofotometr zasilany napięciem 230 V/50 Hz tak - 
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37 Oprogramowanie pozwala na dokładną identyfikację zanieczyszczenia w 

próbce, wykrywa rodzaj zanieczyszczenia i podaje jego nazwę oraz 

wprowadza korekcję stężenia  

parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) 

 

TAK – 20 pkt 

Nie – 0 pkt 

38 System musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie 

dostarczony wraz z dostawą   
tak - 

39 
Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące. 

TAK, okres gwarancji 

…………..m-cy (podać) 

Punktacja w ramach 

kryterium oceny ofert – 

okres gwarancji 

40 Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu  gwarancyjny 

ego  na okres gwarancji 
tak - 

41 
 

Nazwa /model - 

………………………………………………………………………. 
  

 
42 
 
 

Producent – nazwa, kraj ----------------------------------------------   

 

 
…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              

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

                                                                                                                                                                                             (pieczęć/podpis Wykonawcy) 
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Znak sprawy: 5/ZP/2018FL   

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia 

Część 6 - Wirówka laboratoryjna - 1 szt.   

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria 

Dostawa do 7 dni od daty zawarcia umowy 

I. Wirówka laboratoryjna będzie służyła do separacji zawiesin podczas procesów izolacji kwasów nukleinowych oraz ocenie ich ilości i jakości.  

II. Opis parametrów technicznych: 

Lp. Parametry  Potwierdzenie parametrów 

oferowanego urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja 

 w ramach 

kryterium 

oceny ofert 

1.  Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2017 r. tak - 

2.  Wirówka stołowa (wymiary urządzenia max  głęb x wys; wys z otwartą 

pokrywą) 64 x 29,6 cm; 63,5cm)  
tak - 

3.  Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej tak - 

4.  Przystosowana do wirowania probówek o pojemności  1,5-2,2ml typu 

Eppendorf oraz MTP 
tak - 

5.  Maksymalna siła wirowania rcf nie mniejsza niż 30130 x g tak - 
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6.  Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-17500, do 5000 rpm ze 

skokiem co 10 rpm, a następnie co 100rpm 
tak - 

7.  Możliwość zainstalowania przynajmniej 9 różnych rotorów tak - 

8.  Możliwość regulacji temperatury od -10 oC do +40 oC; tak - 

9.  Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na 

probówki o pojemności 1,5/2 ml – do 15 sekund 
tak - 

10.  Czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 

1,5/2 ml – do 15 sekund 
tak - 

11.  W zestawie rotory umożliwiające  wirowanie min. 30 probówek 1,5/2ml 

stałokątowy o zakresie maksymalnej prędkości od min. 18 000 x g do min. 

20 000 x g,min. 6 probówek o pojemności 15-50ml – stałokątowy o 

prędkości maksymalnej w zakresie min. 6000 do 8000 x gl  oraz 2 x MTP 

– wychylny o prędkości maksymalnej w zakresie od 1800 do 2300 x g 

TAK, 

podać………………………… 
- 

12.  Możliwość wirowania  min. 48 probówek 1,5/2m przy wykorzystaniu 

zawartego w zestawie rotora stałokątowy o zakresie maksymalnej 

prędkości od min. 18 000 x g do min. 20 000 x g,  

parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) 

 

TAK – 20 pkt 

Nie – 0 pkt 

13.  Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s – 99h 59min. oraz możliwość 

pracy ciągłej 
tak - 

14.  Możliwość zapamiętania min. 30 programów wirowania tak - 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                              nr 5/ZP/2018FL  

Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu pn. FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski  

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) „ 

 

Strona 44 z 80 

 

15.  Głośność z rotorem na probówki 1,5/2ml z pokrywą nie większa niż 54 

dB(A) 
tak - 

16.  Zabezpieczenie przed otwieraniem pokrywy podczas wirowania i 

uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie, 
tak - 

17.  Możliwość szybkiego dostępu do zdefiniowanych programów za pomocą 

klawiszy umieszczonych w widocznym miejscu urządzenia; 
tak - 

18.  Możliwość otwierania awaryjnego pokrywy bez zasilania tak - 

19.  System identyfikacji błędów (m.in: niewyważenia, niewłaściwie wybranego 

rotora, przerwania realizacji zadanego programu)  
tak - 

20.  Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz 

ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego 

bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru 

rotora 

tak - 

21.  Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania tak - 

22.  Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie „standby” do 

momentu otwarcia pokrywy 
tak - 

23.  Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej 4oC tak - 

24.  Funkcja szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania  tak - 

25.  Możliwość słodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w czasie 

15 minut  
tak - 
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26.  Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego tak - 

27.  Automatyczne przeliczanie parametrów RPM/RCF tak - 

28.  Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory tak - 

29.  Wyświetlacz LCD wskazujący stan pracy, wartość RCF, wartość 

prędkości, zadaną i bieżącą wartość szybkości wirowania; 
tak - 

30.  Wyświetlacz LCD znajduje się na panelu przednim urządzenia tak - 

31.  Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-

60Hz 
tak - 

32.  Gwarancja min.24 miesiące 
TAK, okres gwarancji 

…………….m-cy (podać) 

Punktacja w 

ramach 

kryterium 

33.  Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu  gwarancyjny 

ego   
tak - 

34.  Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie 

dostarczony wraz z dostawą   
tak - 

35.  Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu  gwarancyjnego  

na okres gwarancji 
tak - 

36.  Nazwa/model 

……………………………………………………………………………………

………………………. 
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37.  Producent, kraj - 

……………………………………………………………………………………

…………………… 

 - 

 

 
…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              

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

                                                                                                                                                                                             (pieczęć/podpis Wykonawcy) 
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Znak sprawy: 5/ZP/2018FL   

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia 

Część 7 - Termoblok - 1 szt.  

Nazwa kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Dostawa – do 7 dni od daty zawarcia umowy 

I. Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek 

II. Opis parametrów technicznych: 

Lp. Parametry  

Potwierdzenie 

parametrów 

oferowanego 

urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja 

 w ramach 

kryterium oceny 

ofert 

1.  Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r tak - 

2.  Urządzenie z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do 

probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. tak 
- 
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3.  Możliwość szybkiej wymiany bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez 

potrzeby użycia narzędzi 

-Parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE (niewłaściwe skreślić) 

TAK – 20 pkt 

Nie – 0 pkt 

 

4.  Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny tak - 

5.  Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C tak - 

6.  Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 

100°C 
tak - 

7.  Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków 

grzejnych) 
tak - 

8.  Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz 

±1°C <20°C i >45°C 
tak - 

9.  Prędkość ogrzewania min.  7°C/min tak - 

10.  Prędkość schładzania  min. 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia tak - 

11.  Programowalny interwał czasowy w zakresie przynajmniej od 15 sek. do 

99:30 godz.,  
tak - 

12.  Możliwość pracy ciągłej tak - 

13.  
 

Możliwość zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz 

mieszania 
tak - 
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14.  5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów tak - 

15.  Orbita mieszania 3 mm tak - 

16.  Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów tak - 

17.  Możliwość mieszania z przerwami tak - 

18.  Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia tak - 

19.  Port USB tak - 

20.  Pokrywa antykondensacyjna w celu zapewnienia homogennego rozkład 

temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się 

skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. 

tak - 

21.  W zestawie blok na 24 probówki 2,0 ml w komplecie z rackiem i pokrywą do 

przenoszenia probówek. 
tak - 

22.  Gwarancja min.  24 miesiące TAK, okres gwarancji 

…………….m-cy (podać) 

Punktacja w 

ramach kryterium 

23.    Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu  gwarancyjnego 

na okres gwarancji 
tak - 

24.   Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie 

dostarczony wraz z dostawą     
tak - 
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25.  Nazwa/model 

…………………………………………………………………………………………

…………………. 

Producent, 

kraj……………………………………………………………………………………

……… 

tak - 

 

 

 
…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              

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

                                                                                                                                                                                             (pieczęć/podpis Wykonawcy) 
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Znak sprawy: 5/ZP/2018FL   

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia 

 

Część 8 - System archiwizacji żeli - 1 szt. 

Nazwa kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Dostawa w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy 

I. Urządzenie do wizualizacji i archiwizacji elektroforogramów 

II. Opis parametrów technicznych: 

Lp. Parametry  

Potwierdzenie parametrów 

oferowanego urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja 

 w ramach 

kryterium oceny 

ofert 

1 Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. tak - 

2 System do wizualizacji i dokumentacji żeli elektroforetycznych, blotów i innych 
obiektów, rok produkcji? 

tak - 

3 Urządzenie posiada zintegrowaną komorą ciemniową tak - 

4 Kamera umieszczona na statywie - możliwa regulacja wysokości umocowania 

kamery 

tak - 

5 Przetwornik Scientific CMOS z technologią progresywnego skanowania obrazu 

o rozdzielczości co najmniej 1280x960 pikseli, monochromatyczny 

tak - 

6 Rozmiar piksela 3,75x3,75 um2 tak - 
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7 Rozmiar matrycy 1/3” tak - 

8 Złącze komunikacyjne USB 2.0 tak - 

9 Odczytywany szum obrazu na poziomie nie większym niż 10 elektronów tak - 

10 Zakres dynamiczny nie gorszy niż 56dB tak - 

11 Obiektyw zmiennoogniskowy o jasności minimum f1.2, obsługiwany manualnie, 

zamontowany na zewnątrz obudowy  

tak - 

12 Możliwość fotografowania żeli elektroforetycznych i wszelkich innych obiektów 

w świetle przechodzącym i odbitym 

tak - 

13 System wyposażony w filtr szerokopasmowy 380-650 nm optymalny dla 
wizualizacji żeli barwionych SYBRGreen i SYBRGold bez zmiany filtra 

tak - 

14 Wbudowane w komorze ciemniowej oświetlenie światłem białym  z boku tak - 

15 Transiluminator wysuwany z komory ciemniowej szufladowo bez otwierania 

drzwi  

tak - 

16 Transiluminator UV 312 nm o powierzchni filtra min. 16x20 cm  tak - 

17 Transiluminator z systemem UltraBright zapobiegającym efektowi poświaty tła, 

brak emisji w zakresie widzialnego światła, w tym widzialnego fioletu. 

tak - 

18 Możliwość rozbudowy systemu o transiluminator emitujący światło niebieskie 

470 nm  z oferty tego samego producenta (nie dopuszcza się konwertera -

płytki światła niebieskiego) 

tak - 

19 Możliwość doposażenia systemu o transiluminator emitujący światło białe z 

oferty tego samego producenta (nie dopuszcza się konwertera  - płytki światła 

białego) 

tak - 

20 Obsługa przez dostarczone z systemem oprogramowanie w języku polskim tak - 
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umożliwiające: 
- Podgląd na żywo fotografowanej próbki 
- Regulacja czasu ekspozycji 
- Regulacja wzmocnienia sygnału na kamerze 
- Regulacja kontrastu 
- Regulacja jasności 
- Regulacja gamma 
- Kontrola poziomu saturacji dla aplikacji jakościowych z alarmami 
prześwietlenia i niedoświetlenia 
- Możliwość wykonywania adnotacji i rysunków na zapisywanym obrazie z 
zarządzaniem warstwami 
- Obrót o dowolny kąt 
- Negatyw 
- Odbicie w pionie i/lub w poziomie 
- Zapisanie obrazu z zachowaniem raw data 
- Drukowanie 

21 W komplecie z urządzeniem 2 kopie oprogramowania do analizy 
elektroforogramów umożliwiające: 
- analizę żeli 1D , macierzy,  
- Analiza ilościowa żeli jednokierunkowych 
- Automatyczne znajdowanie ścieżek 
- Automatyczna detekcja prążków 
- Wyznaczanie Rf i masy cząsteczkowej DNA, RNA i białek 
- W pełni automatyczna korekcja tła 
-Korekcja dowolnych zniekształceń pionowych i poziomych żelu 
- Edycja pików 
- Możliwość wykonywania oznaczeń masy molekularnej i densytometrii w tym 
samym czasie z jedną wspólna tabelą wynikową 
-Możliwość wizualizacji żelu alizowanego i żelu oryginalnego jednocześnie  
-Możliwość zoomu żelu analizowanego w granicach 5-200% 
-Możliwość definiowania tła żelu w co najmniej 50 kolorach 
-Możliwość rotacji żelu o dowolny kąt  

tak - 
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-możliwość wizualizacji prążków w 3D 
- Możliwość importu plików INF i IMG 
- Możliwość eksportu danych do formatu Excel 
- Automatyczne oraz manualna detekcja prążków 
-możliwość wizualizacji ścieżki z prążkami i elektroforogramu na jednym 
zdjęciu-możliwość wyboru ścieżek do analizy  
-możliwość dokonywanie adnotacji (opisu) obrazu z wyborem co najmniej 40 
czcionek 
-możliwość raportowania wyników dla pojedynczej ścieżki, kilku ścieżek bądź 
całego żelu 
- dodatkowe narzędzia umożliwiające manualne obrysowywanie obiektów 
(prążków) celem określenia intensywności świecenia bez tła 
- możliwość liczenia kolonii bakteryjnych z szalek 

22 Urządzenie dostarczone z jednostką sterującą o parametrach minimum 2GHz, 
pamieć min. 2.0 GB, twardy dysk min. 40GB,4 porty USB, myszka, klawiatura, 
monitor 

tak - 

23 Możliwość pracy na żelu przy wysuniętym transiluminatorze z użyciem osłony 

UV chroniącej operatora, zintegrowanej z obudową aparatu 

Parametr  nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE (niewłaściwe skreślić) TAK – 20 pkt 

Nie – 0 pkt 

24 Wymiary nie większe niż [mm] 385 (W) x 415(D) x 455(H)  tak - 

25 Waga nie większa niż 20 kg tak - 

26 Gwarancja min.24 miesiące TAK, okres gwarancji 

…………….m-cy (podać) 

Punktacja w 

ramach kryterium 

– okres gwarancji 

27 Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu  gwarancyjnego na 
okres gwarancji 

tak - 

28 Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie tak - 
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dostarczony wraz z dostawą     

29 Nazwa/model 

……………………………………………………………………………………………

………………. 

 

  

30 Producent, 
kraj………………………………………………………………………………………
…… 

   

 

 

 

…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              ……………………………………………………………………………………………………………… 

(pieczęć/podpis Wykonawcy) 
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Znak sprawy: 5/ZP/2018FL   

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia 

Część 9 - Ultrazamrażarki - 2 szt. 

Nazwa kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Dostawa w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy 

I. Ultrazamrażarki będą służyły do przechowywania w niskich temperaturach  wyizolowanego materiału genetycznego gatunków rośl in  .  

II. Opis parametrów technicznych: 

Lp. 

Parametry Potwierdzenie 

parametrów 

oferowanego 

urządzenia 

(tak/nie) 

Punktacja 

 w ramach 

kryterium 

oceny ofert 

1.  Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. tak - 

2.  Temperatura regulowana co najmniej w całym zakresie od -60°C do -86 °C tak - 

3.  Całkowita objętość min. 253 L tak - 

4.  Całkowita objętość wewnętrzna netto nie mniejsza niż 210 L tak - 

5.  Zamontowane kółeczka umożliwiające swobodne poruszanie zamrażarki tak - 
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6.  Wysokość razem z kółeczkami nie większa niż 2055 mm  tak - 

7.  Szerokość nie większa niż 600 mm  tak - 

8.  Urządzenie posiada jedne drzwi zewnętrzne i min. dwoje wewnętrznych tak - 

9.  
Ergonomiczny uchwyt do otwierania i zamykania drzwi wzdłuż całej wysokości drzwi 

zewnętrznych 
tak - 

10.  
Głębokość bez uchwytu nie większa niż 595 mm (wyrównanie frontu z szafkami do 

zabudowy) 
tak - 

11.  Głębokość z uchwytem nie większa niż 643 mm tak - 

12.  Całkowita waga nie większa niż 125 kg tak - 

13.  Głębokość wewnętrzna użytkowa nie mniej niż 360 mm tak - 

14.  Szerokość wewnętrzna użytkowa nie mniej niż 435 mm tak - 

15.  
Posiada wewnątrz minimum 5 stalowych półek z możliwością regulacji wysokości w co 

najmniej 20 położeniach 
tak - 

16.  Odległość między kolejnymi położeniami wysokości półek 59mm (+/-  30 mm) tak - 

17.  Odległość górnej półki od sufitu nie więcej niż 250 mm tak - 

18.  Oświetlenie wewnętrzne LED ułatwiające odnalezienie próbek tak - 

19.  
Układ chłodzący z dwoma kompresorami, w przypadku awarii jednego kompresora drugi 

podtrzymuje temperaturę do -60°C 
tak - 
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20.  Chłodnica zamontowana na całej powierzchni tylnej ścianki urządzenia tak - 

21.  Układ chłodzenia bez zastosowania wiatraka chłodzącego tak - 

22.  Posiada wbudowane wejście USB tak - 

23.  Alarm akustyczny i wizualny przy nieprawidłowej pracy tak - 

24.  Wbudowany rejestrator danych, możliwość przeniesienia danych na nośnik USB tak - 

25.  Wbudowany wyświetlacz LCD wyświetlający parametry pracy  tak - 

26.  
Możliwość przyłączenia bez ingerencji serwisu modułu SMS do zdalnego powiadamiania w 

przypadku wystąpienia alarmów 
tak - 

27.  
Możliwość wyposażenia w moduł internetowy do zdalnej komunikacji z urządzeniem, 

monitorowania parametrów i stanów alarmowych oraz ustawiania parametrów pracy 
tak - 

28.  
W zestawie min. 12 sztuk statywów na 10 pudełek o wys. do 54mm (2x5 pudełek), Wysokość 

statywu 295mm (+/- 10 mm), w komplecie min. 2 pręty zabezbieczające  
tak - 

29.  
W zestawie min. 3 sztuki statywów na 8 pudełek o wys. do 54mm (2x4 pudełka),  wysokość 

statywu 238mm, w komplecie min. 2 pręty zabezpieczające 
tak - 

30.  W zestawie min. 3 sztuki statywów z 5 wysuwanymi szufladami, wysokość statywu 295mm 

(+/- 10 mm), każda szuflada zakończona rantem wygiętym do góry zabezpieczającym próbki 
tak - 

31.  Urządzenie wykorzystuje naturalny czynnik chłodzący typu „Nature R” 

Parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium 

TAK/NIE 
(niewłaściwe skreślić) 

TAK – 20 pkt 

Nie – 0 pkt 
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32.  

W zestawie lodówko-zamrażarka o parametrach: 

Klasa energetyczna: A++ 

Wymiary: (szer. x gł.): do 60 x do 65 cm 

Położenie zamrażalnika: Na dole 

Sterowanie: Elektroniczne 

Zastosowane technologie: Aktywny Jonizator , Neo-frost , Uszczelka antybakteryjna 

Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki: min 200l / min. 85l (+/- 10 / 5 l) 

Poziom hałasu nie większy niż 43db 

2 termostaty 

Oświetlenie wewnętrzne LED 

Alarm otwartych drzwi 

Elektroniczny wyświetlacz 

tak - 

33.  Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu  gwarancyjnego na okres gwarancji tak - 

34.  
Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z 

dostawą     
tak - 

35.  

Gwarancja min.24 miesiące TAK, okres 

gwarancji 

…………….m-

cy (podać 

Punktacja w 

ramach 

kryterium – okres 

gwarancji 

36.  Nazwa/model 

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

 - 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                              nr 5/ZP/2018FL  

Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu pn. FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski  

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) „ 

 

Strona 60 z 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..dnia …………………………………………                                              ……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                             (pieczęć/podpis Wykonawcy) 

 

 

37.  
Producent, 

kraj…………………………………………………………………………………………… 
 - 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
  

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 

 

................................ 
     miejscowość, data 

 

 
Oferta 

dla 
PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania  

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

 

na 

Dostawę i zakup urządzeń laboratoryjnych 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w tryb ie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na Dostawę i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu FlorIntegral - 

zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory 

na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17 - znak sprawy 5/ZP/2018FL 

 

WYKONAWCA 

Nazwa 

 

Adres 

 

Forma organizacyjno-prawna 

 

NIP 
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REGON 

 

  

Nr telefonu 

 

Adres e-mail 

 

Nr konta bankowego 

                                    

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów 

 

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy/-ów  

 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do 
reprezentacji Wykonawcy): 

Czytelnie imię i nazwisko Podpis 

  

W przypadku wyboru naszej oferty, umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: 

Czytelnie imię i nazwisko Podpis 

  

 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę 

w postępowaniu pn. Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu 

FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 

gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w 

ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17 – znak sprawy 

5/ZP/2018FL 

oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ OFERTOWĄ: 
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1) Część 1 - Aparatura do przygotowania buforów i prowadzenia rozdziałów 
elektroforetycznych 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym: 

1.1 Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną - 1 szt.………………………………………….zł brutto 
1.2  Zestaw do elektroforezy DNA -1 szt. ………………………………………………………………  zł brutto 
 

 
2) Część 2 - Autoklaw - 1 szt 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
3) Część 3 - Zestaw aparatury do przygotowania materiału roślinnego do izolacji 

kwasów nukleinowych 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym: 
3.1 Liofilizator stołowy z wyposażeniem - 1 szt………………………………………….zł brutto 
3.2   Zestaw pipet - 1 szt.………………………………………………………………  zł brutto 

 
4) Część 4 - Ręczny homogenizator tkanki roślinnej - 1 szt.  

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
5) Część 5 - Spektrofotometr z wyposażeniem - 1 szt.  

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
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w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 
 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
6) Część 6 - Wirówka laboratoryjna - 1 szt.    
CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 

 

7) Część 7 - Termoblok - 1 szt.  

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
8) Część 8 - System archiwizacji żeli - 1 szt.  

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 

 

9) Część 9 - Ultrazamrażarki - 2 szt.      
CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 

 
1. OFERUJEMY okres gwarancji - zgodnie z załącznikiem nr 1 - OPZ 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 
3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                              nr 1/ZP/2018/FI_ŚOB 

Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla 
pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 

 

Strona 65 z 80 

 
 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest 
pierwszym dniem biegu terminu. 
5. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze umowy 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
6. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2018 r., 
poz. 419 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazujemy1, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.2. 
7. Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 13 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych 
dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

 

Nazwa dokumentu: 
Adres strony internetowej ogólnodostępnej 

i bezpłatnej bazy danych 

  

  

  

 

8. OŚWIADCZAMY, że:  

 Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie lub 

 Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej 

wymienionym podwykonawcom3 ( o ile są znani) 

L.p. 
Nazwa/zakres części 

zamówienia powierzona 
podwykonawcy 

Nazwa 
podwykonawcy 

Określenie części 
zamówienia powierzonej do 
wykonania podwykonawcy 

(% lub zł) 

    

9. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/nie 
będzie4 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług.  
 

Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty 
będzie prowadził do powstania obowiązku 

Wartość towaru lub usługi bez podatku 
od towarów i usług 

                                                             
1
 (…) jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa(…). 

2
 Wypełnić, gdy dotyczy. 

3
 niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy, jeśli są znani podwykonawcy 

4
 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
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podatkowego u Zamawiającego 
wskazuję(emy) informacje, o których 
mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego5 

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

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

10. Oświadczamy, że jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe 
zaznaczyć): 

 Tak 

 Nie 
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, 

s. 36): 

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami 

ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny 

obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

milionów EUR. 

11. Oferta została złożona na …….   i kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

1) ………………………………………………………………………………………. 
( oświadczenie  - wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ) 

2) ………………………………………………………………………………………. 
(uzupełniony opis przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 1 do SIWZ)    

3) …………………………………………………………………………………………  
(inne niezbędne dokumenty np. pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu trzeciego) 

 

 
 
 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
 

                                                             
5
 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

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

miejscowość, data 

Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie 
Adres: ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

NIP: 525-15-75-083 
REGON: 000325713 
Pon-Pt. 800 –  1500 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 
Wykonawca: 

 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko / 
podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu FlorIntegral - 

zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory 

na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17 - znak sprawy 5/ZP/2018FL 

  oświadczam co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 
pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp.   

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

………………………………………… 
(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

………………………………………… 
(podpis) 

 
  

  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

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

…………………………………………(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie 
Adres: ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

NIP: 525-15-75-083 
REGON: 000325713 
Pon-Pt. 800 –  1500 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl   
Wykonawca: 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
…………………………………… 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu FlorIntegral - 

zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory 

na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17 - znak sprawy 5/ZP/2018FL 

 oświadczamy, że: 
a) należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2017 r., poz. 229 ze 
zm.), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:* 

1) ………………………………………………………………...…………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………...… 
3) ……………………………………………………………………………………………… 

b) nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi wykonawcami, którzy złoży 
odrębne oferty6* 

 
Uwaga: 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. 
 
 

.....................     ..........................................     .................................................. 
data                   imię i nazwisko                      podpis wykonawcy lub  

                   osoby upoważnionej 

                                                             
6 Niepotrzebne skreślić 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                              nr 1/ZP/2018/FI_ŚOB 

Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla 
pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 

 

Strona 70 z 80 

 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY 
UMOWA Nr …………………../2018 

 
zawarta w dniu …………. 2018 r. w ………………. pomiędzy: 
 
Polską Akademią Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, NIP: 5251575083, REGON: 
000325713 
reprezentowaną przez: 
[•] – [•], zwaną dalej „Zamawiającym” 

 
a  
 
[•] 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,  

 
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, każda osobno zaś „Stroną”. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą PZP”, na 
dostawę i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana 
ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie 
Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa 
II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie 

nr POIS.02.04.00-00-0006/17 (znak sprawy [•] – część), zawarta została umowa 
następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy, jest dostawa fabrycznie nowego [•] (zwanego dalej również: 
Urządzeniem), do siedziby Zamawiającego: Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie (ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa).  
W zakresie powyższego znajduje się: 
a. dostawa zgodna ze specyfikacją (w tym Załącznikami nr 1 i nr 3 do Umowy), 
b. transport do siedziby Zamawiającego, rozładowanie, wniesienie do wskazanych 

pomieszczeń, 
c. instalacja, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, 
d. instruktaż  pracowników Zamawiającego  w zakresie obsługi i konserwacji fabrycznie 

nowych urządzeń laboratoryjnych 
2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz na warunkach i w sposób określony w Umowie, ofercie Wykonawcy złożonej w 
ramach postępowania o udzielenie zamówienia /której kopia stanowi Załącznik nr 3 do 
Umowy (dalej: Oferta Wykonawcy)/, a także zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, w tym 
w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, oraz Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

 
§ 2 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
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1. Wykonawca oświadcza, że Urządzenie w chwili dostawy jest jego wyłączną własnością 
oraz jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie istnieją żadne przeszkody lub 
ograniczenia w prawie rozporządzania własnością Urządzenia przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki 
organizacyjne, aby zrealizować Przedmiot Umowy w sposób profesjonalny i z należytą 
starannością, umożliwiający spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych 
i funkcjonalnych określonych w Umowie.  

3. Wykonawca będzie na bieżąco informować o zagrożeniach mających wpływ na jakość, 
zakres, a w szczególności termin realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu najwyższej 
staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi. 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy 
ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne działania lub 
zaniechania. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy na 
następujących zasadach: 

1) Jeżeli  konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu 
zamówienia, wynikła w trakcie realizacji umowy, co wymaga uzyskania pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

2) Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

7. Wykonawca wraz z dostawą Urządzenia powinien dostarczyć: 
1) deklaracje zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1398 z późn. zm.); 
2) instrukcję w języku polskim dotyczące obsługi, czyszczenia i przechowywania 

Urządzenia; 
3) kartę gwarancyjną w języku polskim; 
4) listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być 

wykonywane przez Zamawiającego i/lub użytkowników samodzielnie, bez utraty 
uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. 

 
§ 3 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy poprzez 
udostępnienie miejsca dostawy na czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy. 
Udostępnienia miejsca dostawy nastąpi w godzinach pracy biura, tzn. od 8:00-15:00. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania płatności za Przedmiot Umowy na 
warunkach określonych w Umowie. 

 
§ 4 

REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie określonym w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wskazany w ust. 1 termin uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie Wykonawca:  
a) dostarczy Zamawiającemu Urządzenie zgodne ze specyfikacją (w tym Załącznikami nr 

1 i nr 3 do Umowy), 
b) wykona: transport do siedziby Zamawiającego, rozładowanie, wniesienie do 

wskazanych pomieszczeń, 
c) dokona: instalacji, próbnego uruchomienia celem sprawdzenia prawidłowego działania, 
d) przeprowadzi instruktaż  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                              nr 1/ZP/2018/FI_ŚOB 

Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla 
pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 

 

Strona 72 z 80 

 
 

fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych, i 
e) Strony podpiszą bez zastrzeżeń Protokół Odbioru - załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Dostawa Urządzenia do miejsca dostawy i wydanie Zamawiającemu nastąpi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Korzyści i ciężary związane z dostawą Urządzenia oraz 
niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na 
Zamawiającego z chwilą podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru. 

4. Dostawa nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym, z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem, w godzinach pracy Zamawiającego, tzn. od 8:00-15:00. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru Przedmiotu Umowy, jeżeli w 
szczególności zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  

a) Przedmiot Umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną Ofertą 
Wykonawcy, SIWZ lub Umową;  

b) Urządzenie ma wady fizyczne lub jest niekompletne;  
c) pomimo próby uruchomienia Urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo;  
d) Zamawiający stwierdził inne wady Przedmiotu Umowy. 

6. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy Protokół 
Odbioru zostanie podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

7. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez 
zastrzeżeń ze względu na okoliczności wskazane w ust. 5, Strony sporządzą protokół z 
zastrzeżeniami, w którym Zamawiający poda występujące rozbieżności, stwierdzone przy 
odbiorze Urządzenia. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie 
rozbieżności nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania 
protokołu z zastrzeżeniami na usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w toku 
odbioru Urządzenia i poleci Wykonawcy ponowne dostarczenie Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca związany będzie ustaleniami zawartymi w protokole, o którym mowa w tym 
ustępie. Wyznaczenie terminu, o którym mowa powyżej, nie zmienia terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy określonego w ust. 1.  

8. Po dokonaniu odmowy Odbioru Urządzenia przez Zamawiającego, Wykonawca w 
terminie określonym w protokole, o którym mowa w ust. 7 przedstawi Zamawiającemu do 
ponownego Odbioru Urządzenia z usuniętymi nieprawidłowościami lub dostarczy nowe 
Urządzenie, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie będzie możliwe do wykonania. 
Przedmiot Umowy zostanie poddany ponownemu badaniu zgodnie z procedurą opisaną 
w ust. 7. 

9. Po dostawie Urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do instruktażu maksymalnie 4 
pracowników Zamawiającego. Instruktaż będzie trwać, co najmniej 1 godzinę zegarową. 
Instruktaż zostanie przeprowadzony przez osobę legitymującą się stosownym 
dokumentem potwierdzającym fakt odbycia szkolenia serwisowego u producenta, lub 
podmiotu autoryzowanego przez producenta. Stosowny dokument potwierdzający 
odbytego szkolenia serwisowego u producenta, lub podmiotu autoryzowanego przez 
producenta, zostanie okazany Zamawiającemu w czasie instruktażu. 

 
§ 5 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI 
1. Urządzenie, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu, objęte jest rękojmią za wady i 

gwarancją jakości Wykonawcy. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Urządzenie. Okres rękojmi jest równy 

okresowi gwarancji wskazanemu w ust 3 poniżej. 
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych odpowiednimi przepisami prawa, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Urządzenie na okres …. 
miesięcy 7 liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.  

                                                             
7 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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4. Strony określają następujące warunki gwarancji jakości: 
1) Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania Urządzenia (w miejscu 

dostawy). W przypadku braku technicznej możliwości naprawy Urządzenia w miejscu 
użytkowania, Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ustala sposób i miejsce 
wykonania naprawy Urządzenia. Koszty związane z transportem i załadunkiem 
Urządzenia, ponosi Wykonawca. 

2) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii Urządzenia, Wykonawca 
przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia potwierdzenia 
zgłoszenia. Usuwanie awarii w miejscu użytkowania Urządzenia powinno odbywać się 
w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8:00 do 15:00. Wykonawca o ewentualnej 
awarii zostanie powiadomiony e-mailem na adres: ………, a zgłoszenie to zostanie 
potwierdzone mailem. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb 
serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania Urządzenia, po uprzednim 
kontakcie z pracownikami Zamawiającego ([•]). 

3) W przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych trwałych 
nośników pamięci na nowe, uszkodzone trwałe nośniki pamięci, stanowiące własność 
Zamawiającego, pozostaną w siedzibie Zamawiającego do jego wyłącznej dyspozycji. 

4) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) objęcia gwarancją i obsługą serwisową Urządzenia; 
b) zapewnienia przeglądów technicznych Urządzenia zgodnie z dokumentacją 

producenta, dokonywanych w całości na koszt Wykonawcy, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym lub Uprawnionym przedstawicielem oraz 
wystawiania – po każdym dokonanym przeglądzie – stosownego dokumentu 
dopuszczającego Urządzenia do eksploatacji oraz dokonywania stosownej adnotacji 
w dokumentacji Urządzenia; 

c) bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu 
Urządzenia, których przyczyną są wady tkwiące w Urządzeniu lub ich wadliwy 
montaż; 

d) wymiany reklamowanej części Urządzenia na nową (w przypadku trzykrotnej 
uzasadnionej reklamacji tej samej części) lub wymiany całego Urządzenia 
(w przypadku pięciokrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części Urządzenia); 

e) zapewnienia czasu reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii w okresie 
gwarancyjnym – maksymalnie do 48h na mailowe potwierdzenie zgłoszenia. W  braku 
potwierdzenia po upływie terminu 48h rozpoczyna bieg termin czasu naprawy, o 
którym mowa w lit. f) poniżej; 

f) zapewnienia czasu naprawy od potwierdzenia zgłoszenia awarii do zwrotu 
naprawionego Urządzenia do miejsca użytkowania (w przypadku naprawy w serwisie 
Wykonawcy) wynoszącego maksymalnie 14 dni; w przypadku konieczności 
dokonania naprawy poza granicami kraju lub sprowadzenia części niezbędnej do 
naprawy, a niedostępnej w kraju, czas ten – po pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego, zawierającym odpowiednie uzasadnienie – ulega przedłużeniu o 14 
dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli naprawa nie może być 
dokonana w przedłużonym terminie, Zamawiający może przedłużyć Wykonawcy 
termin do dokonania naprawy o czas niezbędny; 

g) bezpłatnego zapewnienia – w przypadku, gdy okres niesprawności Urządzenia 
przekracza 21 dni od potwierdzenia zgłoszenia – urządzenia zastępczego o 
parametrach nie gorszych, niż określone w Umowie oraz dostarczenia urządzenia 
zastępczego do miejsca, użytkowania Urządzenia; 

h) potwierdzania wykonanych napraw Urządzenia kartą pracy serwisu podpisaną przez 
Zamawiającego lub Uprawnionego przedstawiciela oraz dokonywania stosownych 
adnotacji w dokumentacji Urządzenia 
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i) zapewnienia dostępności części zamiennych do Urządzenia minimum przez okres 
udzielonej gwarancji na Urządzenie; 

5. Czynności wydania oraz odbioru Urządzenia w związku z koniecznością dokonania 
naprawy zostaną potwierdzone pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym 
przez Strony. 

6. W razie niewydania przez Wykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, Umowę 
poczytuje się za dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 Kodeksu cywilnego. 
Postanowienia zawarte w wydanym dokumencie gwarancyjnym nie mogą być mniej 
korzystne dla Zamawiającego niż odpowiednie postanowienia Umowy. 

7. Wszelkie czynności Wykonawcy, w ramach gwarancji jakości i w okresie jej 
obowiązywania oraz w ramach rękojmi, świadczone będą na rzecz Zamawiającego w 
ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

 
§ 6 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, tj.: 
wartość netto ……………….. zł (słownie: …………………………………………) wartość 
podatku VAT- ..................................... PLN (słownie: .......................................................) 
wartość brutto: ……………………… (słownie: 
...................................................................).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy i obejmuje 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie: podpisany 
bez zastrzeżeń przez Strony Protokół Odbioru, o którym mowa w § 4 umowy 
potwierdzający zgodność Przedmiotu Umowy z warunkami zawartymi w SIWZ, 
dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy oraz dostarczenie dokumentów 
określonych w § 2 ust. 7. 

4. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
VAT, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne. 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1; 

2) w przypadku opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust. 1, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w 
§6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków związanych 
z usunięciem Awarii wynikających z udzielonej gwarancji jakości, w stosunku do 
terminów określonych w §5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
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4) opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu jakiejkolwiek dokumentacji wymienionej w 
§ 2 ust. 7 Umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 
6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w 
przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara. 

4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do 
Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek 
wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania takiej noty, o ile taka forma pokrycia kar umownych zostanie wybrana na 
podstawie ust. 4. 

6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części (a w zakresie, 
w jakim Umowa jest umową o świadczenie usług, wypowiedzieć ją), gdy: 

1) opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 4 ust. 1 
przekracza 7 dni kalendarzowych; 

2) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w 
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu 
wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo 
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu. 
Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z 
uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już usunąć lub wymagane było 
jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzednim termin 
30 dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest od dnia, w którym Zamawiający 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; 

3) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §7 przekroczy 30% łącznej kwoty 
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

4) Zamawiający może także odstąpić od Umowy w przypadku przewidzianym w art. 145 
Ustawy PZP; 

5) w przypadku co najmniej trzykrotnego przekroczenia czasu naprawy w ramach 
gwarancji w terminie do 14 dni, od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość 
o trzykrotnym przekroczeniu czasu naprawy; 

6) jeżeli Wykonawca odmówił wykonania czynności określonych w § 4 lub § 5 umowy – w 
terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

7) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Ustawy PZP – 
w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że w umowie 
przewidziano inny termin). 

3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub oświadczenie o jej 
wypowiedzeniu, zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i 
zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie. 
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5. W zakresie, w jakim umowa może być uznana za umowę o świadczenie usług 
Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które 
należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w formie aneksu do umowy w przypadku:  

a. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, 
a przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania 
terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a 
także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub 
osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację Przedmiotu Umowy, o okres nie 
przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu Umowy,  

b. zmian wynikających z przepisów prawa,   
c. wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie 

wynikających z winy Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub 
zmianą terminu realizacji, 

d. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności,  

e. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego 
stronie, 

f. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku 
nieudostępnienia pomieszczeń dopuszcza się zmianę terminu realizacji, 

g. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

7. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o  sumę ilości  dni dla 
każdej z przyczyn, o których mowa w ust.6    

 
§ 9 

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją 
Umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest: Pan/Pani .................................,  
……………………, ul. …………………………., 
tel.: ………….., faks: …………….. e-mail: ....................................  

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach 
związanych z realizacją Umowy jest Pan/Pani …………………. 
……………………, ul. …………………………., 
tel.: ………….., faks: …………….. e-mail: .................................... 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub ich 
danych kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej Strony w formie 
pisemnej lub drogą elektroniczną. 

4. W przypadku zmiany adresu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Strona jest zobowiązana do 
pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. 

 
§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Cesja wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Strony zobowiązują się, do zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych 

osobowych, w tym zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami 
zawartymi w załącznikach, a warunkami ustalonymi w umowie, pierwszeństwo mają 
postanowienia umowy. 

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz Kodeksu 

cywilnego. 
6. Wszelkie spory wynikłe z Umowy bądź z nią związane rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 - Protokół odbioru  
3. Załącznik nr 3 - Kopia Oferty Wykonawcy 

 
 
                  Zamawiający Wykonawca 
 
      ………………………………..                                       ……………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy 
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Załącznik nr 2 do umowy - Wzór Protokołu Odbioru 

 
Protokół Odbioru z dnia: ………………….. 

 

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Zamawiającego:  
 

Nazwa jednostki organizacyjnej : 
Adres: 
Pieczęć jednostki: 
 
 

 
Niniejszym potwierdzam Odbiór Urządzenia: 
Uwaga! Tabelę wypełnia Wykonawca. 
 

Lp. Nazwa urządzenia Numer seryjny 

1.  
 
 
 
 

 

 
zgodnie z wymogami umowy na dostawę ………………………… z dnia …………….. 2018 r. 
nr …………….. [bez zastrzeżeń] [z następującymi zastrzeżeniami:]8 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych na 
usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w toku Odbioru przedmiotu Umowy: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Warszawa, ………………………… r. 
                             data 

 

Przedstawiciel Wykonawcy: 
 

Przedstawiciel Zamawiającego: 
 

………………………………….. ………………………………….. 

                                                             
8
 Niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

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

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

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

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac 

Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-

00; Dane kontaktowe zamawiającego: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 

Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Kojs (Lokalny Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji), Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 

Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; Pani Tamara Rogowska 

(Administrator Bezpieczeństwa Informacji) Polska Akademia Nauk Pałac Kultury i Nauki, 

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. 22/182 68 34, e-

mail:tamara.rogowska@pan.pl; 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i 

zakup urządzeń laboratoryjnych   w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona 

in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

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

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

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

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

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

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
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trwania umowy) oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z innych 

przepisów prawa; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w 

przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy, a w przypadku danych osobowych 

przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i 

realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;   

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

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

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający 

zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

 

 


