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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów jednorazowych i zużywalnych dla Centrum 
Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN  

w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34  

Znak sprawy: PN/UZP/03/2020 

 

Zamawiający: Centrum Materiałów Polimerów i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, 

41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 

tel. (32)  271 60 77, faks (32) 271 29 69, email: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl, 

www.cmpw-pan.edu.pl  

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

 

Zamówienie finansowane jest z projektów pn.: „Technologia otrzymywania stentów 
naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku” akronim MICROINJSTENT nr umowy 
POIR.04.01.02-00-0105/17-00 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz „Opracowanie wysokooczyszczonej formy fosfolipidów do 
zastosowania w produkcji liposomowych, kierowanych nośników leków, wyrobów 
medycznych i suplementów” nr umowy: POIR.04.01.04-00-0159/17-00 w ramach Działania 
4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Rozdział  I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, materiałów 
jednorazowych i zużywalnych z podziałem na zadania: 

Zadanie nr 1: Końcówki do pipet automatycznych     

Zadanie nr 2: Chromatografia cieczowa HPLC     

Zadanie nr 3: Filtry strzykawkowe    

Zadanie nr 4: Chromatografia gazowa    

Zadanie nr 5: Kuwety do pomiaru potencjału zeta    

Zadanie nr 6: Strzykawki 2-20 ml   

Zadanie nr 7: Strzykawki 1 ml oraz igły   

Zadanie nr 8: Statywy i pudełka na fiolki  

Zadanie nr 9: Stojak na pipety   

Zadanie nr 10: Szkło laboratoryjne  

Zadanie nr 11: Rękawiczki lateksowe  

Zadanie nr 12: Chusteczki bezpyłowe  

Zadanie nr 13: Filtry do komory laminarnej   

Zadanie nr 14: Rękawy do sterylizacji 

Zadanie nr 15: Pojemniki do sterylizacji 

Zadanie nr 16: Proszek platynowy  

Zadanie nr 17: Worki z folii aluminiowej 

Zadanie nr 18: Odczynniki specjalistyczne 1 

Zadanie nr 19: Odczynniki specjalistyczne 2  

Zadanie nr 20: Rozpuszczalniki 

Zadanie nr 21: Monomery 

Zadanie nr 22: Kolumna HPLC 

Zadanie nr 23: Materiały i sprzęt do preparatyki krio-TEM-1    

Zadanie nr 24: Materiały i sprzęt do preparatyki krio-TEM-2    

Zadanie nr 25: Sondy i podłoża do AFM   

Zadanie nr 26:  Filtry do dejonizatora  

Zadanie nr 27: Zestaw do sączenia    

Zadanie nr 28:  Materiały do preparatyki i zużywalne-1    
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Zadanie nr 29: Materiały do preparatyki i zużywalne-2    

Zadanie nr 30: Materiały i sprzęt do preparatyki krio-TEM-3    

Kody CPV:  

19520000-7 produkty z tworzyw sztucznych 

34312500-2 uszczelki 

38432200-4 chromatografy 

38432210-7 chromatografy gazowe 

38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne 

38437100-8  pipety 

38437110-1  końcówki pipet 

33141310-6 strzykawki 

33141320-9 igły medyczne 

44619100-3 pudełka 

38437120-4 stojaki na pipety 

33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane 

03116300-0 produkty z lateksu 

18424300-0 rękawice jednorazowe 

33751000-9 chusteczki jednorazowe 

38500000-0   aparatura kontrolna i badawcza 

24000000-4  produkty chemiczne 

24950000-8  specjalistyczne produkty chemiczne 

42514310-8 filtry powietrza 

38000000-5  sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

38519000-6  różne kompozycje do mikroskopów 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

UWAGA! 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań, zgodnie ze sposobem 
konfekcjonowania przyjętym przez producenta lub dystrybutora danego preparatu pod 
warunkiem zaoferowania wskazanej przez Zamawiającego ilości. Powyższe nie dotyczy 
Zadania nr 23, poz. 3 i 4.  Nie dopuszcza się zaokrąglania wymaganej ilości w górę lub w 
dół.  
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3. Cena oferty winna obejmować koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie 
inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

4. Podane w Załączniku nr 1 ilości są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zakupu mniejszej ilości z danej pozycji asortymentowej – w takim przypadku  
w Załączniku nr 1 wskazana jest gwarantowana ilość minimalna. 

5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można składać na dowolną 
liczbę części. Zamawiający nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które może zostać 
udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Zamawiający nie ogranicza liczby części, którą 
można udzielić jednemu wykonawcy. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

8. Zamawiający skorzystania 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).  

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia.  

Zamówienie na dostawę odczynników, materiałów jednorazowych i zużywalnych będzie 
realizowane sukcesywnie, przez okres 1 roku od dnia zawarcia umowy. Maksymalny czas dostawy 
jednostkowych zamówień określony został w Załączniku nr 1 - formularz asortymentowo – 
cenowy, osobno dla każdej z części zamówienia.  
 
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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia. 
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 - zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
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Rozdział IV. Oświadczenia  i  dokumenty  jakie  powinni  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 

potwierdzenia   spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz inne niezbędne dokumenty 

do prawidłowego złożenia oferty:  

1. W celu potwierdzenia spełniania  przez Wykonawcę  warunków udziału  w postępowaniu 
oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień 
składania ofert  oświadczenie –  wg treści określonej w Załączniku nr  3 do niniejszej SIWZ.  
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenie potwierdza 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie potwierdza również 
brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek  określonych  w  art.  24  ust.  1  pkt  
12-23 .  

2. 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, zgodnie z  Załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ. 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.  

W sytuacji, gdy ofertę złoży jeden Wykonawca, Wykonawca ten zwolniony jest ze złożenia 

ww. oświadczenia 

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

4. Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie 
formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym Załącznik 
nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

5. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

a) Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - według Załącznika nr 1 do SIWZ, 

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

6. 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 
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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. 
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) Formularz Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 2 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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.  
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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. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U z 
2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 

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

3. Ofertę (Formularz oferty, wraz z załączonymi dokumentami i/lub oświadczeniami itd.) składa 
się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Korespondencję w formie elektronicznej należy skierować na adres poczty e-mail: 
katarzyna@katarzyna-romaniuk.pl 

5. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może 
skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji 
we właściwym terminie. 

6. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 
Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 
38 ustawy. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy 
podany w punkcie 4 w postaci umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do 
innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby 
przesyłania go dodatkowo w formie pisemnej.  

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

dr Joanna Jaworska, tel. 32 2716077 w. 151 

mgr inż. Maciej Kasprów tel. 32 2716077 w. 258 

Rozdział VII. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wadium. 

Rozdział VIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 
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 

mailto:katarzyna@katarzyna-romaniuk.pl
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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.  

Rozdział IX.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. 
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie i postaci pisemnej w języku polskim  

w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 
uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 
składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.  

5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, pismem 
czytelnym i podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

6. Każda zapisana strona oferty i wszystkie jej załączniki stanowiące oświadczenia powinny być 
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy lub Pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

7. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane kolejno. Numeracja stron  
powinna rozpoczynać się  od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; 

8. Wszystkie strony oferty powinny być złączone/ spięte w sposób trwały uniemożliwiający ich 
„rozłączenie". 

9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia, 
dokumenty i inne materiały wymienione w Rozdziale IV. Jeżeli pytanie postawione  
w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”. 

10. Wszelkie poprawki muszą być zaparafowane własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub 
osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu 
powyższa kopia powinna być przez niego podpisana „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.  

12. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest 
dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy 
wskazane przez Zamawiającego. 

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

14. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą 
przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie, z zaznaczeniem ich 
lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę 
przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – 
dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”.  
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15. Ofertę sporządzić należy w jednym egzemplarzu, zapakować w kopertę i dokładnie zamknąć 
w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia. Na kopercie należy umieścić 
informacje:  
 „Oferta przetargowa – postępowanie PN/UZP/03/2020 prowadzone przez  Centrum 

Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34 – 

część ………” 

16. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.  

17. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa 

oświadczenie o wycofaniu swojej oferty sporządzone wg powyższych zasad  

z naniesionym na  kopercie napisem: 

„Cofnięcie oferty przetargowej – postępowanie PN/UZP/03/2020, prowadzone przez 

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 

34 – część ………” 

18. Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej 

złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad  

z naniesionym na  kopercie napisem: 

„Zmiana oferty przetargowej – postępowanie  PN/UZP/03/2020, prowadzone przez 

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 

34 – część ………” 

19. Wykonawca nie może dokonać zmiany lub wycofać oferty po upływie terminu 
przewidzianego na składanie ofert.  

Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,  
 41-819  Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34 – Sekretariat, pok. 128 w godz. 8.00-15.00. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2020 r.  godz. 9:30. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2020 r. godz. 10.00  w pokoju nr 134 w Centrum 
Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34. 

UWAGA! 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 istnieje prawdopodobieństwo 
przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online. O przyjęciu takiej formy przez 
Zamawiającego wykonawcy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem 
poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej. 

Rozdział XI. Opis sposobu obliczania ceny 
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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 itp.   

3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie w formularzu cenowym stanowiącym 
Załącznik nr 1 oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 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. 

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.  

6. Cena wyrażona ma być w złotych polskich, wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą 
dokonywane w złotych polskich. 

Rozdział XII. 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.  

Cena oferty brutto – 100 % (maksymalnie 100 pkt) 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: najwyższą liczbę punktów – 100,  otrzyma 
oferta, zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna według następującego wzoru: 

                           Cena najniższa  [zł] 

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

                  Cena oferty  [zł] 

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



CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

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

 

   11 

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

Rozdział XIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 

1. Podczas otwarcia  kopert z ofertami Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a następnie ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje 

zawarte w art. 86 ust. 4  Prawa  zamówień publicznych.  

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

3. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  

4. 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 XIV. 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 
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 XV. 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 2 do SIWZ w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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 
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zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

 Rozdział XVI. 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 XVII. 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 XVIII. 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  

Do niniejszej SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie  
z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron 
postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego. 

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

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Materiałów Polimerowych  
i Węglowych PAN jest Pani Ewa Michalska, e-mail: iodo@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 PN/UZP/03/2020 
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 

mailto:iodo@cmpw-pan.edu.pl
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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 **; 

−   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 XX. Postanowienia końcowe  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),.  
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Załączniki do SIWZ:  

Formularz cenowy – Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 

Oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 3 

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 

Wzór umowy – Załącznik nr 5 


