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Prawo zamówień publicznych  
 

Zamówienie finansowane jest z projektu pn.: Innowacyjne materiały i metody dla medycyny,  
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prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu oraz zakup 
infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela  
w Siemianowicach Śląskich, Nr umowy: UDA-RPSL. 01.01.00-24-05B3/17-00 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”, Działanie 1.1. „Kluczowa dla regionu infrastruktura 
badawcza”. 
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Rozdział  I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń: 

Zadanie nr 1: Pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa. CPV: 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, 
optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). 

Minimalne wymagane parametry laboratoryjnej chemoodpornej pompy infuzyjnej 
strzykawkowej wysokociśnieniowej: 

 Maksymalne obciążenie robocze liniowe na tłok strzykawki do 91 kg (200lbs) nie mniejsze niż 
80 kg. 

 Przepływ cieczy regulowany w zakresie minimum nie więcej niż 0.0001ml/min oraz  
w maksimum do 220ml/min. 

 Uchwyt montażowy do strzykawek o pojemności w zakresie minimalnej nie większej niż 5ml, 
maksymalnie nie mniejsza niż 50 ml. 

 Nastawy pompy wprowadzane na panelu umieszczonym na pompie. 

 Instrukcja w języku polskim. 

Bezpłatne szkolenie 

 Po uruchomieniu systemu Wykonawca musi przeszkolić wybrane osoby Zamawiającego 
(minimum 2 osoby) w zakresie obsługi. 

Gwarancja 

 Gwarancja na pompę strzykawkową wysokociśnieniową minimum 12 miesięcy. 

Czas reakcji serwisu 

 Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych tj. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki w 
ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu faksem lub e-mailem wady (awarii). 

Zadanie nr 2: Modułowe urządzenie przetwórcze. CPV: 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, 
optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). 

Minimalne wymagane parametry modułowego urządzenia do przetwórstwa metodą wytłaczania 
materiałów termoplastycznych: 

 Urządzenie musi być sterowane cyfrowo z pełną kontrolą prowadzonych procesów 
przetwórczych. 

 Urządzenie ma składać się ze współpracujących modułów:  

1.   główna jednostka sterująco-napędowa  

      oraz moduły wymienne:  

2. dwuślimakowy moduł przeznaczony do wytłaczania tworzyw termoplastycznych  
  z niezbędnym do działania oprzyrządowaniem, 
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3. moduł mieszający - periodyczny mieszalnik (gniotownika) z niezbędnym do działania 
oprzyrządowaniem. 

 Wszystkie wymienione w zestawie elementy muszą współpracować ze sobą, a wyniki 
wykonanych analiz fizycznych  na powyższym urządzeniu powinny mieć możliwość obróbki za 
pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta.  

 Jednostka napędowa moduły i dozowniki musi być wyposażona w statyw umożliwiający 
szybkie konfigurowanie urządzenia bez wykorzystania podnośników czy blatów roboczych 

Jednostka sterująco-napędowa: 

 Zasilanie 3x400V 

 Moment obrotowy napędu nie mniejszy niż 400Nm (odchylenie momentu obrotowego nie 
większe niż 0,15%) 

 Zakres pracy jednostki od ≤0,3 obrotów/min do ≥300 obrotów/min dla maksymalnego 
momentu obrotowego 

 Dwa komplety ślimaków segmentowych 

 Pomiar momentu obrotowego w pełnym zakresie możliwości napędu 

 Możliwość pracy z modułami wytłaczającymi dwuślimakowymi w zakresie temp. od 20°C do 
400°C 

 Możliwość pracy z modułami wytłaczającymi jednoślimakowymi w zakresie temp. od 20°C do 
400°C 

 Możliwość pracy z modułami mieszającymi periodycznymi dwurotorowymi o objętościach do 
400ml i większej  w zakresie temp. od 20°C do 400°C 

 Możliwość komunikacji jednostki z urządzeniami peryferyjnymi (modułami) w celu utworzenia 
linii produkcyjnej zautomatyzowanej (np. automatyczna zmiana szybkości podawania 
materiału w zależności od wyników kontroli wymiarów otrzymywanego produktu) 

 Oprogramowanie sterujące pracą jednostki, oraz pozwalające na analizę przebiegu procesów 

Moduł dwuślimakowy 

 Kompatybilny i zasilany przez jednostkę sterująco-napędową (pkt. 1) 

 Możliwość pracy w zakresie temp. od 20°C do 400°C 

 Praca ślimaków współbieżna (średnica pojedynczego ślimaka D=20mm) 

 Budowa ślimaków segmentowa (możliwość konfiguracji zwojów ślimaka na całej jego długości 
poprzez dobranie odpowiedniego segmentu) długość ślimaka nie mniejsza niż 40 D. Możliwość 
skracania drogi przetwórczej w zakresie długości ślimaka, z możliwością rekonfiguracji budowy 
ślimaka   

 Wymienna ogrzewana głowica formująca tworzywo w pręt o średnicy 1mm 

 Zakres  pracy przetwórczej urządzenia w wydajnościach od 0,5 kg do 20 kg i więcej na godzinę 

 Co najmniej 4 strefy grzewcze zasilane elektryczne /termostabilizowane 
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 Dozownik do proszków aktywny, sterowany cyfrowo 

 Aktywny dozownik do cieczy, zawierający element dozujący (pompa ciśnieniowa), sterowany 
cyfrowo 

 Objętościowy dozownik aktywny dla granulatu o średnicy nieprzekraczającej 4 mm, sterowany 
cyfrowo 

Periodyczny mieszalnik (gniotownik) 

 Kompatybilny i zasilany przez jednostkę sterująco-napędową (pkt. 1) 

 Możliwość pracy w zakresie temp. od 20°C do 400°C 

 Min.3 strefy grzewcze 

 Zawiera minimum 2 elementy mieszająco - ugniatające 

 Możliwość wymiany elementów mieszająco - ugniatających (dopasowanie do rodzaju 
mieszanego materiału) 

 Zestaw elementów mieszająco - ugniatających przystosowanych do materiałów poliestrowych 

 Objętość komory nie większa niż 60 cm3 

Materiał i sposób wykonania elementów urządzenia mającego kontakt z tworzywem:  

 stal nierdzewna M390 z powłoką wielowarstwową CrCN lub inną powłoką, charakteryzującą 
się porównywalną lub wyższą odpornością na ścieranie oraz porównywalną lub wyższą  
odpornością na korozję. Powłoka musi być dopuszczona do przetwórstwa materiałów do 
zastosowań medycznych. Wykonanie powłoki i jakość stali gwarantowana przez producenta. 

Bezpłatne przeprowadzenie przez Wykonawcę badań przetwórstwa na próbce do 1 kg 
dostarczonej przez Zamawiającego.  

 Na podstawie uzyskanych wyników (również wyników symulacji) zostanie wyprodukowany  
i dostarczony wraz z urządzeniem komplet ślimaków (pasujący do dostarczanego modułu 
dwuślimakowego) o optymalnej budowie segmentowej z najlepszą dedykowaną geometrią 
segmentów do przetwórstwa dostarczonego materiału 

 Wyniki badań w formie raportu dostarczane razem z dostawą urządzenia. 

Bezpłatne szkolenie 

 Po uruchomieniu systemu Wykonawca musi przeszkolić wybrane przez Zamawiającego osoby 
(minimum 2 osoby) w zakresie obsługi. 

Gwarancja 

 Gwarancja na modułowe urządzenie przetwórcze minimum 24 miesiące. 

 W przypadku wystąpienia usterki 3 krotnie w okresie gwarancyjnym wymagającej 
unieruchomienia urządzenia na dłużej niż 7dni (liczone od dnia zgłoszenia), Wykonawca 
dostarczy nowe fabrycznie urządzenie lub pokryje koszty zakupu  porównywalnego urządzenia  
oferowanego przez firmy konkurencyjne na rynku. 

Czas reakcji serwisu 
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 Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych tj. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki  
w ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu wady (awarii) faksem lub e-mailem.  

Zadanie nr 3: Goniometr do pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania światła do 
oceny wielkości, kształtu, własności optycznych oraz oddziaływań pomiędzy cząstkami 
aktywnymi biologicznie. CPV: 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny  
(z wyjątkiem szklanego). 

 Otwarta konstrukcja oparta o standardowe szyny optyczne 

 Zakres pomiarowy co najmniej od 15 do 150 stopni 

 Talerz obrotowy o średnicy co najmniej 200 mm 

 Ręczny lub automatyczny dobór kątów pomiaru z krokiem co najwyżej 0,01o 

 Napęd silnika z interfejsem USB 

 Zakres temperatury pomiaru od temperatury pokojowej do co najmniej 85oC 

 System filtracji dla płynu otaczającego kuwetę pomiarową 

 Zewnętrzny system termostatujący o zakresie co najmniej od temperatury pokojowej do 85oC 

 Laserowe półprzewodnikowe źródło światła o długości fali zbliżonej do 630 nm i mocy 
wyjściowej od 35 mW 

 Wybieralna apertura wyjściowa od 0,1 mm do 3 mm dla pomiarów statycznego  
i dynamicznego rozpraszania światła 

 Wąskoprzepustowe filtry światła o maksimum przepuszczalności w zakresie 480 nm do 640 
nm 

 Termometr oporowy Pt umieszczony w pobliżu celki pomiarowej 

 Korelator cyfrowy dla pomiarów autokorelacji i kroskorelacji o 522 kanałach sprzętowych. 
Czas zwłoki od 25 ns do 1310 s. Czas próbkowania od 25 ns do 40 ms o programowalnej 
zwłoce. Korelator wyposażony w interfejs USB 

 Dodatkowe 522 kanały dla wysokiej rozdzielczości, interfejs USB 

 Wysokosprawny fotodetektor z fotodiodą lawinową 

 Kompletne oprogramowanie dla kontroli przyrządu, interfejsu silnika krokowego i korelatora 

 Oprogramowanie dla analizy pomiarów statycznego rozpraszania światła z wynikami według 
Zimma, Debye’a, Guiniera, Kratky’ego, fraktalowe, I w funkcji q, Rg 

 Oprogramowanie dla opracowania wyników pomiarów rozpraszania światła zawierające 
obliczenia metodą contin, kumulantów, NNLS lub równorzędne 

 Oprogramowanie do kalibracji goniometru 

 Zestaw próbek standardowych dla walidacji pomiarów rozmiarów cząstek 

 Adapter dla celki okrągłej o średnicy zewnętrznej 12 mm 



CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ul .  Mari i  Cur ie-Skłodowskiej  34, 41 -819 Zabrze 
 

 

 6 

 Stacja robocza - procesor o wydajności zapewniającej o najmniej poprawną pracę 
oprogramowania, system operacyjny umożliwiający korzystanie z urządzenia, 8 GB RAM, dyski 
twarde o pojemności minimum 1 TB, w tym minimum 256 GB SSD, display o przekątnej co 
najmniej 24”, 

 Stół optyczny o rozmiarach odpowiednich dla urządzenia pomiarowego 

Gwarancja 

Gwarancja na goniometr do pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania światła 
minimum 12 miesięcy. 

Czas reakcji serwisu 

 Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego powyżej 48 godzin najpóźniej do 4 dni 
roboczych. 

W sytuacji wystąpienia usterki czy awarii Zamawiający oczekuje od Wykonawcy niezwłocznej 
reakcji serwisu rozumianej jako: 
•    zdalne przyjęcie zgłoszenia usterki, 
•    rozpoczęcie zlecenia usunięcia usterki, 
•    zdalna wstępna diagnoza przyczyny usterki przez serwisanta, 
•    odpowiedź dla zgłaszającego zawierająca dalsze pytania dotyczące usterki lub sugerująca 
możliwe działania naprawcze. 

Wykonanie powyższych czynności łącznie traktowane jest przez Zamawiającego jako reakcja 
serwisu. Wykonawca podając czas reakcji serwisu powinien podać ilość czasu potrzebną na 
wykonanie wszystkich powyższych czynności licząc od chwili otrzymania informacji o usterce 
do wysłania odpowiedzi dla zgłaszającego. Podany przez Wykonawcę czas reakcji serwisu 
zostanie umieszczony w umowie na realizację przedmiotu zamówienia jako obowiązek dla 
Wykonawcy. 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zaproponowany asortyment ma być fabrycznie nowy, wolny od wad. 

5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie 
RP. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

8. Zamawiający skorzysta z tzw. procedury odwróconej (art. 24aa ustawy Pzp). 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).  
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Rozdział II. Termin wykonania zamówienia.  

Termin realizacji:  

- dla zadanie nr 1 - do 7 tygodni od daty zawarcia umowy. 

- dla zadania nr 2 – do 20 tygodni od daty zawarcia umowy. 

- dla zadania nr 3 – do 15 tygodni od daty zawarcia umowy. 

Rozdział III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

a)  nie podlegają wykluczeniu, tj. wobec których nie zachodzą okoliczności określone w art. 
24 ust. 1 pkt 12-23,  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 
mowa w art. 22 ust. 1b, dotyczące:  

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

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Zamawiający nie dokonuje opisu 
sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu 
sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Zamawiający nie dokonuje opisu 
sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku. 

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

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) 
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego Wykonawcy wchodzącego w skład zespołu 
składającego ofertę wspólną. Dokument JEDZ, Wykonawca składa w formie elektronicznej 
zgodnie z wytycznymi w Rozdziale XX SIWZ.  
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2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w ust 1. 
niniejszego rozdziału. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 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. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Załącznik nr 4. 

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

a) Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie 
formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym 
załącznik nr 1 do specyfikacji wraz z wszystkimi załącznikami. 

b) Załącznik nr 6 - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH. 

c) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do 
podpisywania oferty np.: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy).  

d) Dowód wpłaty wadium.  

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni 
terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

b) oświadczenia Wykonawcy zgodnie z  wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ:  

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

- o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  
o zamówienia publiczne.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust 1. niniejszego rozdziału, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
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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, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

7. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:  

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

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym 
mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. a) - składa informację  
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy Pzp, lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

3) Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu.   

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

8.  Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP).  
W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 
występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, 
mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. 
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Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale (podpisane przez uprawnionych,  
w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców) albo mieć postać 
notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie  
z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego 
wynika ww. pełnomocnictwo np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy 
spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo. 

b) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

c) Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, 
natomiast warunki udziału mogą spełniać łącznie. 

e) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia  
i podpisuje oddzielny załącznik nr 2 (JEDZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

f) Dokumenty wymienione w ust. 5 obowiązują każdego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, musi złożyć 
komplet wyżej wymienionych dokumentów, poświadczonych/podpisanych „za zgodność 
z oryginałem” odpowiednio przez każdego z Wykonawców, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. 

g) Formularz oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) musi być podpisany przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi  
w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawców albo przez pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza 
oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 

h) Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 
wszystkich podmiotów wspólnie składających ofertę.  Pełnomocnik będzie upoważniony 
do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów 
składających wspólną ofertę. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie 
dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące 
wspólnie. 

i) Dowód wniesienia wadium: 

– dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty 
oryginał dokumentu (w formie elektronicznej) potwierdzającego ustanowienie wniesienie 
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wadium – zgodnie z zapisami Rozdziału VII. SIWZ (tj. dokument sporządzony w postaci 
elektronicznej zaopatrzony w kwalifikowany podpis elektroniczny); 

- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty  
elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu. 

a) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej obowiązuje każdego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć podpisaną przez siebie informację 
dotyczącą grupy kapitałowej. 

b) Inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) 
pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego 
konsorcjum. 

Rozdział V. Podwykonawcy 

1.   Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2.   Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców.  

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

1. Informacje ogólne 

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: 
nhelinska@cmpw-pan.edu.pl  

b) Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1320) 
- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991) 

c) Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Natalia Helińska, e-mail: nhelinska@cmpw-pan.edu.pl 

d) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
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e) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
oraz Regulaminie ePUAP. 

f) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

g) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania i klucz publiczny 
dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich 
postępowań na miniPortalu. 

2. Złożenie oferty 

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  
z postępowaniem. 

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w szczególności w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został  
w Regulaminie korzystania z miniPortal.  

c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz  
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 
do jednego pliku archiwum (ZIP). 

d) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz  
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany  
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 
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w pkt 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej  
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

b) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 1 pkt a) adres e-mail. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi  
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

4. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ 

a) wyjaśnień dotyczących treści SIWZ Zamawiający udzieli niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa  
w lit. a)  Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania, przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. a). 

Rozdział VII. Wymagania dotyczące wadium  

1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 

- dla zadania nr 1: 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 

- dla zadania nr 2: 28 000,00 zł. słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100. 

- dla zadania nr 3: 13 000,00 zł. słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej,  
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz  
z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 48 1130 1091 
0003 9112 2420 0001 z dopiskiem wadium w sprawie nr PN/UOPWE/02/2019. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać 
zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt. 2 b)-e) należy 
złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia.  

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

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

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

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

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

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

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

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
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b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Zamawiający odrzuca  ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione  
w sposób nieprawidłowy. 

Rozdział VIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 
ustawy Pzp. 

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

3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego 
może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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 IX.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia oraz 
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, 
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/.Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.  

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej  
w szczególności w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. 
Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu.  

4. Do oferty należy dołączyć JEDZ Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, (jeżeli 
dotyczy) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum 
(ZIP).  



CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ul .  Mari i  Cur ie-Skłodowskiej  34, 41 -819 Zabrze 
 

 

 16 

5. Oferta i JEDZ muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów 
składających te dokumenty. 

6. Wykonawca może wykorzystać w dokumencie JEDZ zamówienia nadal aktualne informacje 
zawarte w innym dokumencie JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

7. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż 
język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 

8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której 
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń, 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

11. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie 
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić  
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

12. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę 
albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest 
równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za 
zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 
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14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

15. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz 
każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien 
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ. 

b. JEDZ przygotowany wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ. 

c. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta 
jest podpisana przez pełnomocnika. 

d. Załącznik nr 6  - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH. 

e. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której 
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy. 

f. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona oceny 
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (jeżeli 
Wykonawca zastrzega takie informacje). 

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany  
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty 

Rozdział X. Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób 
niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie załączył jednocześnie dowodów to 
potwierdzających, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie w tym zakresie jest 
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„nieskuteczne” i nie będzie wzywał Wykonawcy do składania dodatkowych wyjaśnień,  
a informacje te jako „błędnie zastrzeżone” zostaną ujawnione. 

3. Jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę dowód (wyjaśnienia), po przeprowadzonej przez 
Zamawiającego analizie – nie będzie uznany za wystarczający – wówczas Zamawiający uzna, 
że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne i informacje te zostaną 
ujawnione, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony. 

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Rozdział XI. Termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na 
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego (ESP) znajdującej się na platformie 
/CMPW_PAN/SkrytkaESP. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2019 r. o godz. 9:30. 

3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na adres ESP Zamawiającego  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Marii Curie-
Skłodowskiej 34, pok. 234. 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915. Cena – to wartość 
wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić 
przedsiębiorcy za towar lub usługę;”. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług „w cenie uwzględnia 
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 
podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”. 

2. Cena podana w ofercie stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną 
innych składników tj. podatek od towarów i usług, akcyzowy, transport, opakowanie, 
ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, 
instalację, rozmieszczenie, szkolenie pracowników itp.   

3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie dla każdej części w formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, podatku 
akcyzowego, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości 
nowej stawki podatku VAT, akcyzowego dla przedmiotu umowy. 
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5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  

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

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.  

 

Zadanie nr 1: 
 

1. Cena oferty brutto – 60 % (maksymalnie 60 pkt) 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: najwyższą liczbę punktów – 60,  otrzyma oferta, 
zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna według następującego wzoru: 

                        Cena najniższa  [zł] 

 liczba punktów za cenę oferty = 60% x -------------------------- x 100 

                 Cena oferty  [zł] 

2. Parametry techniczne – 20 % (maksymalnie 20 pkt) 

Sposób przyznania punktów w kryterium „parametry techniczne”: 

a. Dodatkowy zestaw 4 strzykawek o pojemnościach 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml metalowych 
kwasoodpornych pasujących do uchwytu pompy: 

- strzykawka o pojemności 5 ml – 5 pkt. 

- strzykawka o pojemności 10 ml – 5 pkt. 

- strzykawka o pojemności 20 ml – 5 pkt. 

- strzykawka o pojemności 50 ml – 5 pkt. 

3. Gwarancja na pompę strzykawkową wysokociśnieniową – 20% (maksymalnie 20 pkt) 

Sposób przyznania punktów w kryterium „gwarancja”: 

a. Gwarancja– 12 miesięcy: 0 pkt 

b. Gwarancja – 24 miesiące: 15 pkt 

c. Gwarancja – 36 miesięcy i więcej: 20 pkt 
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Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując 
zasadę, że 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych  
w ramach kryteriów oceny ofert. 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów będącą 
sumą punktów kryterium “Cena oferty brutto” +   „Parametry techniczne” + “Gwarancja”. 

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny: 

S = C + T + G  

Gdzie: 

S – liczba punktów przyznanych danej ofercie 

C – liczba punktów za cenę badanej oferty 

T – liczba punktów za parametry techniczne badanej oferty 

G – liczba punktów za gwarancję badanej oferty 

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%) 

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska jednakową, największą liczbę punktów 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. 

W przypadku, gdy oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo, Zamawiający zwróci 
się do Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów  
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Zadanie nr 2: 

1. Cena oferty brutto – 40% (maksymalnie 40 pkt) 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: największą liczbę punktów  40,  otrzyma oferta, 
zawierająca najmniejszą cenę brutto, a każda następna według następującego wzoru: 

                        Cena najniższa  [zł] 

 liczba punktów za cenę oferty = 40% x -------------------------- x 100 

                 Cena oferty  [zł] 

 

2. Parametry techniczne –  60% (maksymalnie 60 pkt) 

Sposób przyznania punktów w kryterium „parametry techniczne”: 

a. Możliwość pracy ciągłej modułu wytłaczającego dwuślimakowego z prędkością 1200 
obr/min - 20 pkt. 
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b. Termostatowanie modułu dwuślimakowego w minimum 4 strefach: grzanie zasilane 
elektrycznie/ chłodzenie wodne (chłodziarka zainstalowana wewnątrz urządzenia) - 
20pkt. 

c. Przezroczysta pokrywa w gniotowniku, umożliwiająca obserwację i ocenę procesu 
mieszania, bez otwierania gniotownika - 10 pkt. 

d. Możliwość pracy gniotownika w przedziale temperaturatur, co najmniej od temperatury 
pokojowej do 500°C - 10pkt. 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując 
zasadę, że 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych  
w ramach kryteriów oceny ofert. 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów będącą 
sumą punktów kryterium “Cena oferty brutto” + “ Parametry techniczne”. 

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny: 

S = C + T  

Gdzie: 

S – liczba punktów przyznanych danej ofercie 

C – liczba punktów za cenę badanej oferty 

T – liczba punktów za parametry techniczne badanej oferty 

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%) 

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska jednakową, największą liczbę punktów 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. 

W przypadku, gdy oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo, Zamawiający zwróci 
się do Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów  
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Zadanie nr 3: 

1. Cena oferty brutto – 50% (maksymalnie 50 pkt) 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: najwyższą liczbę punktów – 50,  otrzyma oferta, 
zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna według następującego wzoru: 

                        Cena najniższa  [zł] 

 liczba punktów za cenę oferty = 50% x -------------------------- x 100 

                 Cena oferty  [zł] 

2. Parametry techniczne –  30% (maksymalnie 30 pkt) 
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Sposób przyznania punktów w kryterium „parametry techniczne”: 

a) Liczba algorytmów do opracowania wyników dynamicznego rozpraszania światła 

- 2 algorytmy numeryczne –  0 pkt. 
- więcej niż 2 algorytmy numeryczne – 6 pkt. 

b) Kątowy zakres pomiaru  

- Zakres pomiarowy co najmniej od 15 do 150 stopni kątowych – 0 pkt. 

- Zakres pomiarowy poniżej 15 stopni kątowych i powyżej 150 stopni kątowych – 2 pkt. 

c) Precyzja ustawienia kąta pomiarowego 

 - 1 stopień do 0,5 stopnia – 0 pkt. 
 - poniżej 0,5 stopnia – 2 pkt. 

d) Zakres temperatur pomiaru  

- Zakres temperatury pomiaru od temperatury pokojowej do co najmniej 85oC – 0 pkt.  

- Zakres temperatury pomiaru od temperatury pokojowej do powyżej 85oC – 1 pkt.  

e) Sterowanie mocą lasera 

- ręczne - 0 pkt. 
- komputerowe lub za pośrednictwem przyrządu - 2 pkt. 

f) Urządzenie do pomiarów pseudokorelacji  

- brak - 0 pkt. 
- jest - 3 pkt. 

g) Urządzenie do pomiarów kroskorelacji 
- brak - 0 pkt. 
- jest - 3 pkt. 

h) Bezpośrednia kontrola sterowania temperaturą poprzez czujnik umieszczony w naczyniu 
VAT i komputer lub przyrząd 

 - brak - 0 pkt. 
 - możliwa - 3 pkt. 

i) Wydajność kwantowa detektora fotolawinowego 
- 50% lub mniej - 0 pkt. 
- 50% do 60% - 3 pkt. 
- 60% do 70% - 5 pkt. 
- powyżej 70% - 6 pkt. 

j) Obecność filtrów interferencyjnych dla ustalenia występowania warunków fluorescencji 
- 2 pkt. 

3. Gwarancja na goniometr do pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania światła – 
15% (maksymalnie 15 pkt.) 

Sposób przyznania punktów w kryterium „gwarancja”: 
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d. Gwarancja– 12 miesięcy: 0 pkt 

e. Gwarancja – 24 miesiące: 10 pkt 

f. Gwarancja – 36 miesięcy i więcej: 15 pkt 

4. Czas reakcji serwisu – 5% (maksymalnie 5 pkt.) 

a. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 48 godzin – 5 pkt. 

b. Czas reakcji serwisu powyżej 48 godzin – 0 pkt. 

W sytuacji wystąpienia usterki czy awarii Zamawiający oczekuje od Wykonawcy niezwłocznej 
reakcji serwisu rozumianej jako: 
•    zdalne przyjęcie zgłoszenia usterki, 
•    rozpoczęcie zlecenia usunięcia usterki, 
•    zdalna wstępna diagnoza przyczyny usterki przez serwisanta, 
•    odpowiedź dla zgłaszającego zawierająca dalsze pytania dotyczące usterki lub sugerująca 
możliwe działania naprawcze. 

Wykonanie powyższych czynności łącznie traktowane jest przez Zamawiającego jako reakcja 
serwisu. Wykonawca podając czas reakcji serwisu powinien podać ilość czasu potrzebną na 
wykonanie wszystkich powyższych czynności licząc od chwili otrzymania informacji o usterce do 
wysłania odpowiedzi dla zgłaszającego. Podany przez Wykonawcę czas reakcji serwisu zostanie 
umieszczony w umowie na realizację przedmiotu zamówienia jako obowiązek dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując 
zasadę, że 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych  
w ramach kryteriów oceny ofert. 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów będącą 
sumą punktów kryterium “Cena oferty brutto” + “ Parametry techniczne” + „Gwarancja” + „Czas 
reakcji serwisu” 

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny: 

S = C + T + G + R 

Gdzie: 

S – liczba punktów przyznanych danej ofercie 

C – liczba punktów za cenę badanej oferty 

T – liczba punktów za parametry techniczne badanej oferty 

G – liczba punktów za gwarancję badanej oferty 

R – liczba punktów za czas reakcji serwisu badanej oferty 

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%) 

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska jednakową, największą liczbę punktów 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. 
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W przypadku, gdy oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo, Zamawiający zwróci 
się do Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów  
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Rozdział XIV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 

1. Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na 
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego znajdującej się na platformie ePUAP 
/CMPW_PAN/SkrytkaESP. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.cmpw-pan.edu.pl, 
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, parametrów technicznych, okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

6. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert 
jak  i uzupełnienia wymaganych dokumentów. 

Rozdział XV. Omyłki rachunkowe i pisarskie 

1. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe  
w obliczeniu ceny na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

2. Za oczywistą omyłkę rachunkową uznaje się błędny wynik działania arytmetycznego. 
Podstawą dokonania poprawy jest prawidłowa ilość asortymentu, stawka VAT oraz cena 
jednostkowa netto podane przez Wykonawcę. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą 
elektroniczną informację o ewentualnych omyłkach rachunkowych i omyłkach pisarskich  
w złożonej ofercie.  

3. Zgodnie z regulacją art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 
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istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki (art. 89 ust. 1 pkt. 
7 ustawy Prawo zamówień publicznych).  

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

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest 
podpisać umowę zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 147-
151 ustawy pzp)  

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia  

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w 
ustawie, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 3-4 ustawy pzp przysługuje odwołanie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Rozdział XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na 
takich warunkach  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być 
dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 

a) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku 
bankowego), 

b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy, 
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c) zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub  
o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane  
z produkcji. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Zamawiającego. 

2. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie  
z załącznikiem nr 3 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron 
postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego. 

Rozdział XX. Niezbędne informacje dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (JEDZ): 

1. W postępowaniu JEDZ należy przesłać Zamawiającemu razem z ofertą za pośrednictwem 
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/). JEDZ należy przekazać w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów 
składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na 
formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny 
wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp.  UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.  

2. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 
.docx,.odt.  

3. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Należy korzystać z narzędzia 
ESPD, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,  
w szczególności w jednym z ww. formatów.  

4. Zamawiający poniższej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML:  

a) Pobrany ze strony Zamawiającego plik JEDZ z rozszerzeniem XML należy zapisać na 
komputerze.  

b) Następnie należy otworzyć stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl  

c) Wskazujemy, że jesteśmy Wykonawcą.  
d) Wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD.  
e) Przy pomocy przycisku "Przeglądaj" należy wskazać pobrany ze strony Zamawiającego plik 

z rozszerzeniem XML.  
f) Następnie wypełniamy formularz, który później zapisujemy na dysku twardym 

(EXPORTUJ).  

5. Po wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca 
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez 
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone  
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w ustawie (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)   

6. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

Rozdział XXI. Ochrona danych osobowych 

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 jest Centrum Materiałów Polimerowych  
i Węglowych PAN, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze; 

 inspektorem ochrony danych w Centrum Materiałów Polimerowych  
i Węglowych PAN jest Pani Paulina Gąsior, e-mail: iod@cmpw-pan.edu.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 zakup aparatury 
badawczej  PN/UOPWE/02/2019 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 trwania 
umowy; 

 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; 
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 **; 

mailto:iod@cmpw-pan.edu.pl
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−   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. 

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdział XXII. Postanowienia końcowe  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.  

 

Załączniki do SIWZ:  

1) Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1  

2) Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik 
nr 2  

3) Wzór umowy – załącznik nr 3  

4) Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej składane w trybie art. 
24 ust. 11, w powiązaniu z art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik 
nr 4 

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp – załącznik nr 5 
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6) Zestawienie wymaganych parametrów granicznych – załącznik nr 6 

 

 

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa firmy wiodącej 

 

 

 

Adres/województwo 

 

 

 

Pozostali członkowie 

konsorcjum1): 

 

 

 

 

Telefon/ faks 
 

Regon/NIP 
 

Adres 

internetowy(URL) 

 

Poczta 

elektroniczna(email) 

 

1) Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka 

konsorcjum. 

1. Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia: 

Dostawa aparatury badawczej dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 

Znak sprawy: PN/UOPWE/02/2019 

 

Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – oferujemy następującą cenę: 
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Zadanie nr 1: 

Netto  

 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Podatek 

VAT 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Brutto: 

 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Producent, nazwa aparatury: 

 

 

 

 

 
Zadanie nr 2: 
 

Netto  

 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Podatek 

VAT 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Brutto: 

 

Cyfrowo: 

Słownie: 
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Producent, nazwa aparatury: 

 

 

 

 

 
Zadanie nr 3: 
 

Netto  

 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Podatek 

VAT 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Brutto: 

 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Producent, nazwa aparatury: 

 

 

 

 

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

treścią umowy i nie  wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje  

i wyjaśnienia do przygotowania oferty.  

4. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym przez 

Zamawiającego i akceptujemy termin płatności wskazany we wzorze umowy. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez 60 dni. 

6. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  
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8. Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT): 

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

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

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

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

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

Wartość ww. usług bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: ……………………..PLN. 

9. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić 
następującym podwykonawcom:  

 

Podwykonawca (firma lub nazwa, adres) Zakres rzeczowy 

 

  

  

  

  

10. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

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

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

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

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

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone 
do naszej oferty.  

11. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto) należy zwrócić na konto 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
adres skrzynki ePUAP: …………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ....................................................................................................................................... 

13. Oświadczamy, iż nasza firma zalicza się/nie zalicza** się do sektora MŚP. 

14. Osoba upoważniona do kontaktów:  

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

tel./faks:................................................................. 

15. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

16. Osoby uprawnione  do podpisywania oferty/zawarcia umowy: 

Zakres umocowania Imię i nazwisko Stanowisko Podstawa prawna  

Podpisanie oferty 
 

 
  

Zawarcie umowy 
 

 
  

 

17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

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

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

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

 
18. Oferta składa się z ..................stron. 
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………………………………                         ………………………………………………                                         …………………………………….. 

              (data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć) 

                                                              ych do reprezentacji Wykonawcy 

 

 
______________________________ 
 
1) rozporządzenie 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).  
 
* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie). 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa nr .....................  
 

Zawarta w dniu ............................... r. pomiędzy: 
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą  
w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34;  
zwanym dalej Zamawiającym  
reprezentowanym przez:            
- ....................................... 
oraz 
............................ 
z siedzibą w ............................. 
NIP: ....................... 
REGON: ............................ 
reprezentowaną przez: 
- .......................................... 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
przekraczającej kwoty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

„Dostawę aparatury badawczej dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 
w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34– zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 
zwane dalej przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
3. Strony postanawiają, że termin realizacji dostawy nastąpi:  

- dla zadania nr 1:  do 7 tygodni od daty podpisania umowy. 
- dla zadania nr 2: do 20 tygodni od daty podpisania umowy. 
- dla zadania nr 3: do 15 tygodni od daty podpisania umowy. 

4. Zamówienie finansowane jest:   
a) z projektu pn.: Innowacyjne materiały i metody dla medycyny,  

w tym w leczeniu trudno gojących się ran - zakup infrastruktury badawczej  
i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych 
PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 
Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Nr umowy: UDA-RPSL. 01.01.00-24-
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05B3/17-00 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”, Działanie 1.1. „Kluczowa 
dla regionu infrastruktura badawcza”. 

§ 2 
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do pomieszczenia Centrum 

Materiałów Polimerowych i Węglowych, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34 bez 
względu na wielkość partii obejmującej dostawę. 

2. Koszty transportu, wyładunku, wniesienia ponosi Wykonawca. 
3. Dostarczony przedmiot umowy musi być oryginalnie i fabrycznie nowy. 
4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy, wystawiony zgodnie  

z wymogami Zamawiającego. 
5. Do dostawy Wykonawca dołączy: 

a) komplet pełnej dokumentacji obsługi przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 w języku 
polskim dla zadania nr 2 i 3 w języku polskim lub angielskim  

b) informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy, 
c) Wykonawca obowiązany jest przekazać prawidłowo wypełniony dokument gwarancyjny 

(Karta  Gwarancyjna). 
o Okres gwarancji:  
- dla zadania nr 1:…. 
- dla zadania nr 2:…. 
- dla zadania nr 3:…. 
Okres gwarancji liczony jest od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym 
uruchomiono przedmiot zamówienia i przeprowadzono jego protokolarny odbiór. 
Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia z powodu awarii.  

6. Dla zadania nr 1 i 2 - czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni 
roboczych tj. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia 
rodzaju usterki w ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu faksem lub e-mailem wady (awarii). 

7. Dla zadania nr 3 - czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego w ciągu …... tj. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
•    zdalnego przyjęcia zgłoszenia usterki, 
•    rozpoczęcia zlecenia usunięcia usterki, 
•    zdalnej wstępnej diagnozy przyczyny usterki przez serwisanta, 
•    przesłanie odpowiedź dla zgłaszającego zawierającą dalsze pytania dotyczące usterki lub 
sugerująca możliwe działania naprawcze. 

Wykonanie powyższych czynności łącznie traktowane jest przez Zamawiającego jako reakcja 
serwisu. Wykonawca podając czas reakcji serwisu powinien podać ilość czasu potrzebną na 
wykonanie wszystkich powyższych czynności licząc od chwili otrzymania informacji o usterce 
do wysłania odpowiedzi dla zgłaszającego.  

8. Bezpłatne szkolenie dla zadania nr 1 i 2 - po uruchomieniu systemu Wykonawca musi 
przeszkolić wybrane osoby Zamawiającego (minimum 2 osoby) w zakresie obsługi. 

9. Dla zadania nr 2 bezpłatne przeprowadzenie przez Wykonawcę badań przetwórstwa na 
próbce do 1 kg dostarczonej przez Zamawiającego.  
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a) Na podstawie uzyskanych wyników (również wyników symulacji) zostanie 
wyprodukowany i dostarczony wraz z urządzeniem komplet ślimaków (pasujący do 
dostarczanego modułu dwuślimakowego) o optymalnej budowie segmentowej  
z najlepszą dedykowaną geometrią segmentów do przetwórstwa dostarczonego 
materiału 

b) Wyniki badań w formie raportu dostarczane razem z dostawą urządzenia. 

5. Dostawa zgodna z regulacjami Incoterm DDP Zabrze (Delivered Duty Paid) „dostarczone, cło 
opłacone” czyli wszystkie koszty i całe ryzyko związane z dostawą towarów są ponoszone 
przez Wykonawcę. Wykonawca opłaca również wszystkie cła i podatki, włącznie z tymi, które 
powstają w kraju odbiorcy. Moment przekazania ryzyka związanego z przedmiotem umowy 
następuję w momencie jego udostępnienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony: 
a)   Zamawiającego:  

Barbara Niśkiewicz, e-mail: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl 
Teresa Dziedzic, e-mail: teresa.dziedzic@cmpw-pan.edu.pl 
Tel. (32) 271 60 77 w. 128, faks (32) 271 29 69 

b)   Wykonawcy:  
.......................................................... 

§ 3 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się w kwocie brutto (tj. z podatkiem VAT): ................. zł.  

w tym podatek VAT: ......................... zł. 
2. Zamawiający zapłaci za rzeczywiście dostarczony i odebrany przedmiot umowy zgodnie  

z formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
3. Ceny zawarte w załączniku nr 1 obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz 

wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę. 
4. Ceny zawarte w załączniku nr 1 mogą ulec zmianie w przypadku zmian obowiązujących stawek 

podatku VAT. 
5. Rozliczenie miedzy stronami nastąpi na podstawie wystawionej faktury i po sporządzeniu 

protokołu odbioru. 
6. W fakturze należy umieścić numer niniejszej umowy. 
7. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury. 

§ 4 
1. Reklamacja z tytułu jakości składana będzie przez Zamawiającego faksem w terminie 14 dni 

od daty stwierdzenia złej jakości towaru lub braków w przesyłce. 
2. Reklamacja winna być załatwiona w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty jej 

złożenia przy czym koszty transportu ponosi Wykonawca. 
3. Czas wymiany przedmiotu umowy w wypadku stwierdzenia uchybień w jakości  

(z dojazdem) nie może być dłuższy niż 7 dni od daty zgłoszenia o której mowa w ust.2 
4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień  

z tytułu gwarancji. 
5. Strony  postanawiają, że okres  rękojmi nie  może  zakończyć  się  przed upływem trzech  

miesięcy  od upływu okresu  gwarancji. 
6. Jeżeli uszkodzenie produktu  nastąpiło w czasie transportu z przyczyn niewłaściwego 

mailto:sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
mailto:teresa.dziedzic@cmpw-pan.edu.pl
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opakowania  - odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Wykonawca. 
§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może  naliczyć 
Wykonawcy następujące kary  umowne: 
a)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1; 
b)  za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 

ust.1 za każdy dzień zwłoki; 
c)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi/gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad. 

d) za opóźnienia w reakcji serwisu, o której mowa w § 2 ust. 6 i 7 w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na reakcję serwisu. 

e) Za nie przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 8  w wysokości 
1 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1; 

f) Za nie przeprowadzenie przez Wykonawcę bezpłatnych badań przetwórstwa na próbce do 
1 kg dostarczonej przez Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 9  w wysokości 1 % 
wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1; 

2. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do 
wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego). 

3. Kary, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.  

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 6 
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2) W wypadku określonym w pkt. 1) Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3) Zamawiający może również odstąpić od umowy na zasadach w pkt. 1) i 2) niniejszego 
ustępu, w wypadku: ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

4) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy dostawa jest realizowana 
wadliwie lub sprzecznie z umową naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w 
§ 5 ust. 1 . 

§ 7 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być 

dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 
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a) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku 
bankowego), 

b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy, 
c) zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub  

o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane  
z produkcji. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego. 

§ 9 
Na wypadek sporu między stronami sprawę rozpozna Sąd  miejscowo i rzeczowo właściwy dla 
Zamawiającego po wyczerpaniu przez nie postępowania reklamacyjnego. 

 
§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego,  
1 dla Wykonawcy. 

 
 
 

Zamawiający                                                                                    Wykonawca 
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Załącznik nr 4 
 

Wzór 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

o przynależności do grupy kapitałowej składane w trybie art. 24 ust. 11, w powiązaniu  
z art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu 
nieograniczonego w sprawie: 

Dostawa aparatury badawczej dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 
Znak sprawy: PN/UOPWE/02/2019 

po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu składam 
oświadczenie o: 

 Przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą (podać nazwę) 
...........................................................................  

 Braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej* 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2017r., poz. 229, ze zm.)  
 
 
 

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

              (data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć) 

                                                              ych do reprezentacji Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 
 

Wzór 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu 
nieograniczonego w sprawie: 

Dostawa aparatury badawczej dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 
Znak sprawy: PN/UOPWE/02/2019 

1. Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie 
podlegam wykluczeniu; 
w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji: 
W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że  dokonałem płatności należnych 
podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.* 

2. Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia 
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 
 

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

              (data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć) 

                                                              ych do reprezentacji Wykonawcy 

 
 
 
* niepotrzebne skreśli 
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Załącznik nr 6  

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Zadanie nr 1 

1. 

Pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa 

Parametry minimalne 

Parametry oferowane przez  

Wykonawcę  

(wypełnia Wykonawca) 

Ocena 

1.1 

Minimalne wymagane parametry laboratoryjnej chemoodpornej 
pompy infuzyjnej strzykawkowej wysokociśnieniowej: 

 Maksymalne obciążenie robocze liniowe na tłok strzykawki do 
91 kg (200lbs) nie mniejsze niż 80 kg. 

 Przepływ cieczy regulowany w zakresie minimum nie więcej niż 
0.0001ml/min oraz w maksimum do 220ml/min. 

 Uchwyt montażowy do strzykawek o pojemności w zakresie 
minimalnej nie większej niż 5ml, maksymalnie nie mniejsza niż 
50 ml. 

 Nastawy pompy wprowadzane na panelu umieszczonym na 
pompie. 

 Instrukcja w języku polskim. 

  

1.2 

Bezpłatne szkolenie 

 Po uruchomieniu systemu Wykonawca musi przeszkolić 
wybrane osoby Zamawiającego (minimum 2 osoby) w zakresie 
obsługi. 

  

1.3 
Gwarancja 

 Gwarancja na pompę strzykawkową wysokociśnieniową 
minimum 12 miesięcy. 

  

1.4 

Czas reakcji serwisu 

 Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 
5 dni roboczych tj. Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki w 
ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu faksem lub e-mailem wady 
(awarii). 

  

 
Parametry oceniane 

  

1.4.1 

Dodatkowy zestaw 4 strzykawek o pojemnościach 5 ml, 10 ml, 20 

ml, 50 ml metalowych kwasoodpornych pasujących do uchwytu 

pompy: 

- strzykawka o pojemności 5 ml – 5 pkt. 

- strzykawka o pojemności 10 ml – 5 pkt. 

 strzykawka o pojemności 20 ml – 5 pkt. 

- strzykawka o pojemności 50 ml – 5 pkt. 

 
Dodatkowa 

strzykawka o 

pojemności 5 

ml: 

TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Dodatkowa 

strzykawka o 
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 pojemności 10 

ml : 

TAK - 5 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Dodatkowa 

strzykawka o 

pojemności 20 

ml: 

TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Dodatkowa 

strzykawka o 

pojemności 50 

ml: 

TAK – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

1.4.2 

Gwarancja na pompę strzykawkową wysokociśnieniową (podać) 

 

 Gwarancja 24 

miesiące: 

TAK – 15 pkt 

NIE – 0 pkt 

Gwarancja 36 

miesięcy i 

więcej: 

TAK – 20 pkt. 

NIE – 0 pkt.  

 

 

 

 

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

              (data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć) 

                                                              ych do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 6  

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Zadanie nr 2 

1. 

Modułowe urządzenie przetwórcze  

Parametry minimalne 

Parametry oferowane przez  

Wykonawcę  

(wypełnia Wykonawca) 

Ocena 

1.1 

Minimalne wymagane parametry modułowego urządzenia do 
przetwórstwa metodą wytłaczania materiałów termoplastycznych: 

 Urządzenie musi być sterowane cyfrowo z pełną kontrolą 
prowadzonych procesów przetwórczych. 

 Urządzenie ma składać się ze współpracujących modułów:  

1.   główna jednostka sterująco-napędowa  

      oraz moduły wymienne:  

2. dwuślimakowy moduł przeznaczony do wytłaczania tworzyw 
termoplastycznych  
  z niezbędnym do działania oprzyrządowaniem, 

3. moduł mieszający - periodyczny mieszalnik (gniotownika) z 
niezbędnym do działania oprzyrządowaniem. 

 Wszystkie wymienione w zestawie elementy muszą 
współpracować ze sobą, a wyniki wykonanych analiz fizycznych  
na powyższym urządzeniu powinny mieć możliwość obróbki za 
pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta.  

 Jednostka napędowa moduły i dozowniki musi być wyposażona 
w statyw umożliwiający szybkie konfigurowanie urządzenia bez 
wykorzystania podnośników czy blatów roboczych 

  

1.2 

Jednostka sterująco-napędowa: 

 Zasilanie 3x400V 

 Moment obrotowy napędu nie mniejszy niż 400Nm (odchylenie 
momentu obrotowego nie większe niż 0,15%) 

 Zakres pracy jednostki od ≤0,3 obrotów/min do ≥300 
obrotów/min dla maksymalnego momentu obrotowego 

 Dwa komplety ślimaków segmentowych 

 Pomiar momentu obrotowego w pełnym zakresie możliwości 
napędu 

 Możliwość pracy z modułami wytłaczającymi dwuślimakowymi 
w zakresie temp. od 20°C do 400°C 

 Możliwość pracy z modułami wytłaczającymi 
jednoślimakowymi w zakresie temp. od 20°C do 400°C 

 Możliwość pracy z modułami mieszającymi periodycznymi 
dwurotorowymi o objętościach do 400ml i większej  w zakresie 
temp. od 20°C do 400°C 
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 Możliwość komunikacji jednostki z urządzeniami peryferyjnymi 
(modułami) w celu utworzenia linii produkcyjnej 
zautomatyzowanej (np. automatyczna zmiana szybkości 
podawania materiału w zależności od wyników kontroli 
wymiarów otrzymywanego produktu) 

 Oprogramowanie sterujące pracą jednostki, oraz pozwalające 
na analizę przebiegu procesów 

1.3 

Moduł dwuślimakowy 

 Kompatybilny i zasilany przez jednostkę sterująco-napędową 
(pkt. 1) 

 Możliwość pracy w zakresie temp. od 20°C do 400°C 

 Praca ślimaków współbieżna (średnica pojedynczego ślimaka 
D=20mm) 

 Budowa ślimaków segmentowa (możliwość konfiguracji 
zwojów ślimaka na całej jego długości poprzez dobranie 
odpowiedniego segmentu) długość ślimaka nie mniejsza niż 40 
D. Możliwość skracania drogi przetwórczej w zakresie długości 
ślimaka, z możliwością rekonfiguracji budowy ślimaka   

 Wymienna ogrzewana głowica formująca tworzywo w pręt o 
średnicy 1mm 

 Zakres  pracy przetwórczej urządzenia w wydajnościach od 0,5 
kg do 20 kg i więcej na godzinę 

 Co najmniej 4 strefy grzewcze zasilane elektryczne 
/termostabilizowane 

 Dozownik do proszków aktywny, sterowany cyfrowo 

 Aktywny dozownik do cieczy, zawierający element dozujący 
(pompa ciśnieniowa), sterowany cyfrowo 

 Objętościowy dozownik aktywny dla granulatu o średnicy 
nieprzekraczającej 4 mm, sterowany cyfrowo 

  

1.4 

Periodyczny mieszalnik (gniotownik) 

 Kompatybilny i zasilany przez jednostkę sterująco-napędową 
(pkt. 1) 

 Możliwość pracy w zakresie temp. od 20°C do 400°C 

 Min.3 strefy grzewcze 

 Zawiera minimum 2 elementy mieszająco - ugniatające 

 Możliwość wymiany elementów mieszająco - ugniatających 
(dopasowanie do rodzaju mieszanego materiału) 

 Zestaw elementów mieszająco - ugniatających 
przystosowanych do materiałów poliestrowych 

 Objętość komory nie większa niż 60 cm3 

  

1.5 

Materiał i sposób wykonania elementów urządzenia mającego 
kontakt z tworzywem:  

 stal nierdzewna M390 z powłoką wielowarstwową CrCN lub 
inną powłoką, charakteryzującą się porównywalną lub wyższą 
odpornością na ścieranie oraz porównywalną lub wyższą  
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odpornością na korozję. Powłoka musi być dopuszczona do 
przetwórstwa materiałów do zastosowań medycznych. 
Wykonanie powłoki i jakość stali gwarantowana przez 
producenta. 

1.6 

Bezpłatne przeprowadzenie przez Wykonawcę badań 
przetwórstwa na próbce do 1 kg dostarczonej przez 
Zamawiającego.  

 Na podstawie uzyskanych wyników (również wyników 
symulacji) zostanie wyprodukowany  
i dostarczony wraz z urządzeniem komplet ślimaków (pasujący 
do dostarczanego modułu dwuślimakowego) o optymalnej 
budowie segmentowej z najlepszą dedykowaną geometrią 
segmentów do przetwórstwa dostarczonego materiału 

 Wyniki badań w formie raportu dostarczane razem z dostawą 
urządzenia. 

  

1.7 

Bezpłatne szkolenie 

 Po uruchomieniu systemu Wykonawca musi przeszkolić 
wybrane przez Zamawiającego osoby (minimum 2 osoby) w 
zakresie obsługi. 

  

1.8 

Gwarancja 

 Gwarancja na modułowe urządzenie przetwórcze minimum 24 
miesiące. 

 W przypadku wystąpienia usterki 3 krotnie w okresie 
gwarancyjnym wymagającej unieruchomienia urządzenia na 
dłużej niż 7dni (liczone od dnia zgłoszenia), Wykonawca 
dostarczy nowe fabrycznie urządzenie lub pokryje koszty 
zakupu  porównywalnego urządzenia  oferowanego przez firmy 
konkurencyjne na rynku. 

  

1.9 

Czas reakcji serwisu 

 Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 
5 dni roboczych tj. Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki  
w ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu wady (awarii) faksem lub 
e-mailem.  

 

  

 
Parametry oceniane 

 
 

1.9.1 
Możliwość pracy ciągłej modułu wytłaczającego 

dwuślimakowego z prędkością 1200 obr/min - 20 pkt. 

 TAK – 20 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

1.9.2 
Termostatowanie modułu dwuślimakowego w minimum 4 

strefach: grzanie zasilane elektrycznie/ chłodzenie wodne 

(chłodziarka zainstalowana wewnątrz urządzenia) - 20pkt. 

 TAK – 20 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

1.9.3 
Przezroczysta pokrywa w gniotowniku, umożliwiająca obserwację 

i ocenę procesu mieszania, bez otwierania gniotownika - 10 pkt. 

 TAK – 10 pkt. 

NIE – 0 pkt. 
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1.9.4 
Możliwość pracy gniotownika w przedziale temperaturatur, co 

najmniej od temperatury pokojowej do 500°C – 10 pkt. 

 TAK – 10 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

 

 

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

              (data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć) 

                                                              ych do reprezentacji Wykonawcy 

 

 

 

Załącznik nr 6  

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Zadanie nr 3 

 

1. 

Goniometr do pomiarów statycznego i dynamicznego 

rozpraszania światła do oceny wielkości, kształtu, własności 

optycznych oraz oddziaływań pomiędzy cząstkami aktywnymi 

biologicznie  

Parametry minimalne 

Parametry oferowane przez  

Wykonawcę  

(wypełnia Wykonawca) 

Ocena 

1.1 

 Otwarta konstrukcja oparta o standardowe szyny optyczne 

 Zakres pomiarowy co najmniej od 15 do 150 stopni 

 Talerz obrotowy o średnicy co najmniej 200 mm 

 Ręczny lub automatyczny dobór kątów pomiaru z krokiem co 
najwyżej 0,01o 

 Napęd silnika z interfejsem USB 

 Zakres temperatury pomiaru od temperatury pokojowej do co 
najmniej 85oC 

 System filtracji dla płynu otaczającego kuwetę pomiarową 

 Zewnętrzny system termostatujący o zakresie co najmniej od 
temperatury pokojowej do 85oC 

 Laserowe półprzewodnikowe źródło światła o długości fali 
zbliżonej do 630 nm i mocy wyjściowej od 35 mW 

 Wybieralna apertura wyjściowa od 0,1 mm do 3 mm dla 
pomiarów statycznego  
i dynamicznego rozpraszania światła 
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 Wąskoprzepustowe filtry światła o maksimum 
przepuszczalności w zakresie 480 nm do 640 nm 

 Termometr oporowy Pt umieszczony w pobliżu celki 
pomiarowej 

 Korelator cyfrowy dla pomiarów autokorelacji i kroskorelacji o 
522 kanałach sprzętowych. Czas zwłoki od 25 ns do 1310 s. Czas 
próbkowania od 25 ns do 40 ms o programowalnej zwłoce. 
Korelator wyposażony w interfejs USB 

 Dodatkowe 522 kanały dla wysokiej rozdzielczości, interfejs 
USB 

 Wysokosprawny fotodetektor z fotodiodą lawinową 

 Kompletne oprogramowanie dla kontroli przyrządu, interfejsu 
silnika krokowego i korelatora 

 Oprogramowanie dla analizy pomiarów statycznego 
rozpraszania światła z wynikami według Zimma, Debye’a, 
Guiniera, Kratky’ego, fraktalowe, I w funkcji q, Rg 

 Oprogramowanie dla opracowania wyników pomiarów 
rozpraszania światła zawierające obliczenia metodą contin, 
kumulantów, NNLS lub równorzędne 

 Oprogramowanie do kalibracji goniometru 

 Zestaw próbek standardowych dla walidacji pomiarów 
rozmiarów cząstek 

 Adapter dla celki okrągłej o średnicy zewnętrznej 12 mm 

 Stacja robocza - procesor o wydajności zapewniającej o 
najmniej poprawną pracę oprogramowania, system operacyjny 
umożliwiający korzystanie z urządzenia, 8 GB RAM, dyski 
twarde o pojemności minimum 1 TB, w tym minimum 256 GB 
SSD, display o przekątnej co najmniej 24”, 

 Stół optyczny o rozmiarach odpowiednich dla urządzenia 
pomiarowego 

1.2 
Gwarancja 

Gwarancja na goniometr do pomiarów statycznego i 
dynamicznego rozpraszania światła minimum 12 miesięcy. 

  

1.3 

Czas reakcji serwisu 

 Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego powyżej 48 
godzin najpóźniej do 4 dni roboczych. 

W sytuacji wystąpienia usterki czy awarii Zamawiający 
oczekuje od Wykonawcy niezwłocznej reakcji serwisu 
rozumianej jako: 
•    zdalne przyjęcie zgłoszenia usterki, 
•    rozpoczęcie zlecenia usunięcia usterki, 
•    zdalna wstępna diagnoza przyczyny usterki przez 
serwisanta, 
•    odpowiedź dla zgłaszającego zawierająca dalsze pytania 
dotyczące usterki lub sugerująca możliwe działania 
naprawcze. 

Wykonanie powyższych czynności łącznie traktowane jest przez 
Zamawiającego jako reakcja serwisu. Wykonawca podając czas 
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reakcji serwisu powinien podać ilość czasu potrzebną na 
wykonanie wszystkich powyższych czynności licząc od chwili 
otrzymania informacji o usterce do wysłania odpowiedzi dla 
zgłaszającego. Podany przez Wykonawcę czas reakcji serwisu 
zostanie umieszczony w umowie na realizację przedmiotu 
zamówienia jako obowiązek dla Wykonawcy. 

 
Parametry oceniane 

  

1.3.1 Więcej niż 2 algorytmy numeryczne do opracowania wyników 

dynamicznego rozpraszania światła 

 
TAK – 6 pkt 

NIE – 0 pkt 

1.3.2 
Kątowy zakres pomiarowy poniżej 15 stopni kątowych i powyżej 
150 stopni kątowych  

 

 TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

1.3.3 
Precyzja ustawienia kąta pomiarowego poniżej 0,5 stopnia  

 

 TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

1.3.4 
Zakres temperatury pomiaru od temperatury pokojowej do 

powyżej 85oC  

 TAK – 1 pkt 

NIE – 0 pkt. 

1.3.5 
Sterowanie mocą lasera - komputerowe lub za pośrednictwem 

przyrządu 

 

 TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

1.3.6 
Urządzenie do pomiarów pseudokorelacji  

 

 TAK – 3 pkt 

NIE – 0 pkt 

1.3.7 
Urządzenie do pomiarów kroskorelacji 

 

 TAK – 3 pkt 

NIE – 0 pkt 

1.3.8 
Bezpośrednia kontrola sterowania temperaturą poprzez czujnik 

umieszczony w naczyniu VAT i komputer lub przyrząd 

  

 TAK – 3 pkt 

NIE – 0 pkt 

1.3.9 

Wydajność kwantowa detektora fotolawinowego 

 

 - 50% do 60% 

TAK - 3 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

- 60% do 70% 

TAK - 5 pkt. 

NIE – 0 pkt. 
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- powyżej 70%  

TAK - 6 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

1.3.10 
Obecność filtrów interferencyjnych dla ustalenia występowania 

warunków fluorescencji  

 TAK – 2 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

1.3.11 

Gwarancja na goniometr do pomiarów statycznego i 

dynamicznego rozpraszania światła 

 

 Gwarancja 24 

miesiące: 

TAK – 10 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Gwarancja 36 

miesięcy i 

więcej: 

TAK – 15 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

1.3.12 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 48 godzin. 

 

 TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

 

 

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

              (data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć) 

                                                              ych do reprezentacji Wykonawcy 
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