Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach konkursu nr 10/2019 na finansowanie
badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności
i bezpieczeństwa państwa.
INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przygotowana do postępowania konkurencyjnego prowadzonego w trybie
przetargu o wartości powyżej 221 000 euro pod nazwą:

DOSTAWA SYSTEMU DO ANALIZY POLIMORFIZMÓW DNA METODĄ
ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ
(sekwenator 8 kapilarny z 6 – kolorowym systemem detekcji)
Znak postępowania 1/2019

Ogłoszenie o ww. przetargu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 27.12.2019 r. pod nr 617728-2019, Dz.U. S: 249, na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.igs.org.pl/ oraz w Biurze Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2019 r.

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z:
a) umową o dofinansowanie: nr DOB-BIO10/02/01/2019 o Wykonanie i Finansowanie
Projektu Realizowanego na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa w
Ramach Konkursu nr 10/2019 pt. „Genetyczna baza danych do identyfikacji i
profilowania narkotycznej odmiany konopi”;
b) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 na podstawie tzw. zasady konkurencyjności.
Jednocześnie w celu zapewnienia najwyższego poziomu legalności, zachowania
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także transparentności,
niniejsze postepowania jest prowadzone na zasadach zbliżonych do przetargu
nieograniczonego uregulowanego ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) z uwzględnieniem odpowiednich
modyfikacji wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia i realizowanego
projektu.
Przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych.
W dalszej części :
SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
uPzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843
z późn .zm.)
Uwaga:
W korespondencji kierowanej do zamawiającego, dotyczącej
postępowania należy posługiwać się wyłącznie tym znakiem:

niniejszego

1/2019
1.1. Firma oraz adres zamawiającego:
INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleje Adama Mickiewicza 3/5, 85-071 Bydgoszcz
KRS: 0000672159
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł
REGON: 366964361,
NIP: 5542948330,
tel. 52-345-84-69,
fax 52-382-92-26,
Adres e-mail: igs@igs.org.pl
Strona internetowa: http://www.igs.org.pl/
(dalej jako: ,,Zamawiający”)
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1.2.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej w postaci:
System do analizy polimorfizmów DNA metodą elektroforezy kapilarnej
(sekwenator 8 kapilarny z 6 – kolorowym systemem detekcji).
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Klauzula równoważności
Przedmiot oferty Wykonawcy musi spełniać wymogi jakościowe, funkcjonalne i
techniczne określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które spełniają wymagania
Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż wskazane parametry lub rozwiązania w
ramach opisu przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że przedmiot zamówienia lub
rozwiązanie techniczne zaoferowane przez wykonawcę nie muszą mieć cech
identyczności z wymogami określonymi przez Zamawiającego tj. nie muszą one być takie
same, lecz te same. Przedstawione przez wykonawcę rozwiązanie równoważne powinno
pozwolić na uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Równoważność to
rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z opisem przedmiotu zamówienia, ale
które powodują, że Zamawiający uzyska urządzenie w pełni odpowiadające jego
potrzebom i celowi zamówienia (wyrok KIO z dnia 20 grudnia 2013 r., KIO 2844/13).
Udowodnienie równoważności jest obowiązkiem wykonawcy.
1.3. Informacje dotyczące przeniesienia własności przedmiotu zamówienia oraz
sposobu jego sfinansowania
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest ze skutkiem na rzecz podmiotu trzeciego, tj.
wyłonionego przez Zamawiającego leasingodawcy.
2. Przedmiot zamówienia tj. system do analizy polimorfizmów DNA metodą
elektroforezy kapilarnej (sekwenator 8 kapilarny z 6 – kolorowym systemem
detekcji) będzie stanowił przedmiot umowy leasingu operacyjnego, którego zakup
sfinansuje wskazany przez Zamawiającego leasingodawca i przekaże go do użytku
Zamawiającemu jako leasingobiorcy na warunkach zgodnych z zawartą umową
leasingu operacyjnego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności przedmiotu zamówienia
wskazanemu przez Zamawiającego leasingodawcy na warunkach określonych w
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia z jednoczesnym
przeniesieniem posiadania przedmiotu zamówienia na Zamawiającego.
4. Umowa sprzedaży przedmiotu zamówienia zostanie zawarta pomiędzy wykonawcą
a leasingodawcą z udziałem Zamawiającego po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. Umowa
sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy leasingodawcą a wykonawcą w terminie nie
dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
5. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona na
leasingodawcę (kupującego).
1.4. Informacje podstawowe:
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Termin związania ofertą wynosi 60 dni (liczone od dnia otwarcia ofert).
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
10. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ odpowiednie zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12. CAŁA KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA POMĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A
WYKONAWCĄ
ODBYWA
SIĘ
PRZY
POMOCY
ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W ROZDZIALE IX i XII SIWZ.
13. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem
dedykowanego
formularza
dostępnego
na
ePUAP
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz
do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED
lub numerem postępowania).
14. Oferty, oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, a w uzasadnionych wypadkach drogą mailową.

1.5.
Informacje dodatkowe:
1. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być nowy i zaopatrzony w etykietę handlową
sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do
bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja
jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem
tłumaczenie na język polski.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył:
a) kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia,
b) aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzacji producenta dla sprzedaży i
serwisu, pozwalające na zgodne z przepisami użytkowanie przedmiotu zamówienia,
c) deklaracje zgodności producenta lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowany
przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania,
d) certyfikaty CE, dokumenty gwarancyjne, świadectwa jakości wymagane przepisami
prawa,
e) szczegółowe instrukcje obsługi w języku polskim,
f) inne dokumenty jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy
prawa.
3. Koszty transportu do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę, a także zainstalowany
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4.

5.

6.
7.

lub zamontowany oraz pierwszy raz uruchomiony przez Wykonawcę w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi
dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie.
Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek
wad fizycznych i prawnych. Przedmiot dostawy ma być nowy, wyprodukowany w 2019 r.,
nieużywany, kompletny, tj. powinien znajdować się w stanie umożliwiającym jego
użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jej przeznaczeniem z chwilą uruchomienia.
Przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta,
zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przeprowadził
instruktaż obsługi przedmiotu dostawy dla osób wskazanych przez Zamawiającego, który
zawierać będzie m.in. zagadnienia związane z konfiguracją dostarczonego sprzętu, jego
obsługą i konserwacją.

1.6. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) :
38434540-3 Sprzęt biomedyczny
38434560-9 Analizatory chemiczne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego);
38430000-8 Aparatura do wykrywania i analizy
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami;
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.
1.7. Termin wykonania zamówienia:
Dostawa powinna nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Dokładny termin wykonania umowy będzie określony na
podstawie treści najkorzystniejszej oferty (zob. rozdział XVII – Kryteria Oceny Ofert).
ROZDZIAŁ II
WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w
postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:
1) po ocenie ofert Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz brak przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy, a
także dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
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zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
ROZDZIAŁ III
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176);
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- skarbowe;
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
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9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 3 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
2) jeżeli wykonawca lub członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, uprawniony do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp) z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
3) powiązanego lub będącego jednostką zależną, współzależną lub dominującą w
relacji z:
⎯ Zamawiającym,
⎯ Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym (Aleje Ujazdowskie 7 00-583
Warszawa);
⎯ Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna (ul.
Westerplatte 9 31-033 Kraków);
⎯ Sonovero R&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Lee Marvina
10, 05-090 Sękocin Stary);
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⎯ Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno),
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4) będącego podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub którymś z podmiotów
wskazanych w pkt. 3 lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym
lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w
związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego
stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez
członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
5) będącego podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do
Zamawiającego lub do któregoś z podmiotów wymienionych w pkt. 3 w
rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014;
6) będącego podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym lub którymś z
podmiotów wskazanych w pkt. 3 w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o VAT.
7) wyklucza się wykonawcę, który pośrednio lub bezpośrednio jest powiązany
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli).
e)

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie powyższego ust. 1 pkt. 2 - 3 oraz
pkt 5 - 9 lub ust. 2 pkt 1 lub 2 niniejszego rozdziału SIWZ, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Niniejszego postanowienia nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
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f)

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione przez wykonawcę.

g)

W przypadkach, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt 8 niniejszego rozdziału SIWZ,
przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
nie zakłóci konkurencji.

1.
a)

b)
c)

ROZDZIAŁ IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie
szczegółowych warunków;
sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie
szczegółowych warunków;
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę (w
ramach jednego kontraktu) urządzenia laboratoryjnego o wartości brutto
minimum 500.000,00 PLN.

1.

2.

3.

4.

ROZDZIAŁ V
KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB
SYTUACJI EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
rozdziale III SIWZ.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
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szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 1.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot Udostępniający
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec Podmiotu Udostępniającego
podstawy wykluczenia na podstawie oświadczenia złożonego bezpośrednio przez
Podmiot Udostępniający w ramach odrębnie (wykonawca składa oddzielne
oświadczenie - JEDZ) wypełnionego oświadczenia JEDZ, zgodnie ze wzorem który
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia
przedmiotowego oświadczenia Podmiotu Udostępniającego w ramach składanej
oferty.
UWAGA:
Oświadczenia 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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do
wykluczenia na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.
ROZDZIAŁ VI
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY
ETAP SKŁADANIA OFERTY
1. JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ, składane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.
(JEDZ to oświadczenie sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE).
UWAGA: Wykonawca w części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji może ograniczyć się do wypełnienia sekcji
α (Ogólne Oświadczenie Dotyczące Wszystkich Kryteriów Kwalifikacji) i nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji w części IV.

2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, składany za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej i opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII
SIWZ;
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3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako
,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w rozdziale V SIWZ, w celu
dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:
a) zobowiązania Podmiotu Udostepniającego (w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem), które będzie określało:
i.
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
ii.
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
iii.
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego
*** (ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać
rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego).

gwarancja

b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego
podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby
Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne
JEDZ wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem,
stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ (sporządzone, pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
4. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych1 wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej
powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on
ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów
rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do
dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy
złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub jeżeli oryginał pełnomocnictwa nie został sporządzony w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię
pełnomocnictwa.
ETAP OTWARCIA OFERT
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), w niniejszym rozdziale w
ust. 6 pkt 3 lit. g) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
1

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacjiustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcowubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika2018-r.
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał
oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia).
ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ
6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek
powodujących wykluczenie Wykonawcy, a dokumentów potwierdzających, że
oferowane
dostawy
odpowiadają
wymaganiom
określonym
przez
Zamawiającego, w następującym zakresie:
1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt lit.
c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na
zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu
określonych w rozdziale IV ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda
przedłożenia dokumentów):
a) wykazu wykonanych dostaw (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał wykazu nie został
sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może
sporządzić i przekazać elektroniczną kopię wykazu, według załącznika nr 4
do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykaz
wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie – co najmniej 1 dostawę (w ramach jednego kontraktu)
urządzenia laboratoryjnego o minimalnej wartości brutto wskazanej w
rozdziale IV ust. 1 lit. c SIWZ,
wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz
którego dostawa została wykonana,
oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana
lub jest wykonywana należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
• W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
• Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę
dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
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okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia:
opisu technicznego zaoferowanego Urządzenia potwierdzającego spełnienie
wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia lub
rozwiązań równoważnych - w przypadku gdy niniejsza dokumentacja jest
obcojęzyczna należy ją doręczyć wraz z tłumaczeniem na język polski lub język
angielski (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci
dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać
elektroniczną kopię dokumentu);
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał
dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu);
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności (w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał
dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu);
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli
oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię
dokumentu);
e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał
dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu);
f) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy
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kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał
dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu; w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert).
.
4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie (6) pkt. 1 i 3,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
7. Wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3 lit.
a) i b) niniejszego rozdziału:
g) ad. 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 uPzp (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w
postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać
elektroniczną kopię dokumentu);
h) ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał
dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu).
2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
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właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został
sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i
przekazać elektroniczną kopię dokumentu). Postanowienie pkt. 2 stosuje się.
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. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w ust. 6 pkt. 3 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ
(informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust.
7 pkt. 1 ppkt 1. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienie ust.7 pkt. 2 SIWZ stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
9. Oświadczenia i dokumenty wykonawców występujących wspólnie:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał
pełnomocnictwa nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty
wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 6
pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do
wykluczenia wykonawcy) składa każdy wykonawca z osobna, natomiast pozostałe
dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
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3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) powinien potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniu JEDZ, o
którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada zakresowi informacji,
których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów przez wykonawcę,
Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim
przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje
przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, w oświadczeniu JEDZ.
11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
12. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ VII
UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia
warunków udziału w postępowaniu - JEDZ (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niniejsze postanowienie nie dotyczy treści oferty (formularza ofertowego) oraz
dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium, jeśli wadium wnoszone jest w innej
formie niż pieniężna.
2. Jeżeli

wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1.
2.

3.

4.
5.

ROZDZIAŁ VIII
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom, o
ile wskaże tych podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w
formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu przedkładał oświadczenie wstępne JEDZ złożone
przez podwykonawców w celu potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia.
W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie
mają postanowienia rozdziału V SIWZ.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca się powoływał, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ IX
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności
składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na
formularzu JEDZ odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności

składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz
udostępnionego
przez
miniPortal
(Formularz
do
komunikacji)
https://miniportal.uzp.gov.pl/. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (TED lub numerem postępowania).
3. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z

Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: projekty@igs.org.pl
4. Oferty oraz oświadczenie JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności,

w postaci elektronicznej
elektronicznym.

i

opatruje

się

kwalifikowanym

podpisem

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
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oraz
do
Formularza
do
komunikacji.
Wymagania
techniczne
i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu tych formularzy
opisane
zostały
w
Regulaminie
korzystania
z miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl /WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie
ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do

komunikacji wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
10. 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 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320 z
późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z
późn. zm.).

11. W zakresie korzystania z miniPortalu oraz ePUAP Zamawiający zachęca

wykonawców do zapoznania się z dokumentem pn. ,, Instrukcja
użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” znajdującą się pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx
12. Do porozumiewania się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 niniejszego

rozdziału z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Sprawy formalne:
Kinga Kujawa
Sprawy merytoryczne;
Jakub Czarny
tel. (52) 3458469
adres e-mail: projekty@igs.org.pl

13. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego za pośrednictwem platformy

ePUAP lub drogą mailową prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i
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odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację
na stronie internetowej http://www.igs.org.pl/ w zakładce ,,Przetargi”, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
14. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną w formie

edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
15. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o

zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
wykonawców, którym przesłano siwz oraz umieści taką informację na stronie
internetowej http://www.igs.org.pl/, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

ROZDZIAŁ X
WADIUM
W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem
terminu składania ofert.
Zgodnie
ze
stanowiskiem
Prezesa
Urzędu
Zamówień
Publicznych
(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzidotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenianiepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzieleniezamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018r.) wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej,
przy czym przekazanie tego dokumentu powinno nastąpić w takiej formie w jakiej
został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
Wadium w postaci elektronicznej musi być przekazane do Zamawiającego tak aby
skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z
formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
Zamawiający zaleca sporządzenie wadium w postaci pliku pdf oraz skompresowanie
wraz z ofertą do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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). Poręczenie winno być ważne
przez okres związania ofertą, który wynosi 60 dni od daty określonej jako data
składania ofert.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres
związania ofertą.
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8.

9.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w niniejszym rozdziale.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty
wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi
mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia
z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści
gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie
gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów
polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

10. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Bank Polska
Kasa Opieki S.A. II Oddział w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 34, 85-097 Bydgoszcz, o
numerze 93 1240 3493 1111 0010 0896 1793 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG
Nr 1/2019 - DOSTAWA SYSTEMU DO ANALIZY POLIMORFIZMÓW DNA METODĄ
ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ (SEKWENATOR 8 KAPILARNY Z 6 –
KOLOROWYM SYSTEMEM DETEKCJI)”
11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona.
13. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:
a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Przy czym zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1
lub 2, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz brak przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy, a dokumentów
potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
rozdziale VII ust. 3 pkt. 3 SIWZ, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. 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;
b)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane na rachunek wykonawcy.
ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w rozdziale VI siwz (
ETAP SKŁADANIA OFERT). Ofertę wraz z załącznikami należy skompresować do
jednego pliku archiwum (ZIP) oraz opisać: Oferta na dostawę systemu do analizy
polimorfizmów DNA metodą elektroforezy kapilarnej (sekwenator 8 kapilarny z 6 –
kolorowym systemem detekcji), znak sprawy: 1/2019.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych (.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.) podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
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).
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.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
ROZDZIAŁ XIII
TAJMENICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności
zastrzeżenia informacji, informacje te zostaną odtajnione.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego
zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości
dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być
specjalnie oznakowane.
ROZDZIAŁ XV
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Nieprzekraczalny termin składania ofert: 28.01.2020 r. godz.10:00. Ofertę złożoną po
terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2020 r. o godz. 11:00 Gabinecie Zarządu
IGS Instytutu Genetyki Sądowej Sp. z o.o. Aleje Adama Mickiewicza 3/5, 85-071
Bydgoszcz (II piętro).
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
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Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
i. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
ii. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
iii. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

1.
2.

3.

4.

5.

ROZDZIAŁ XVI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym:
(cena jednostkowa netto x ilość + kwota VAT).
Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku
na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to
powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia
liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia
cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.
W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę
oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).
Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, wzywając go do wyrażenia zgody na dokonanie
stosownych poprawek. W przypadku, gdyby wykonawca nie wyraził zgody na dokonanie
poprawek, Zamawiający odrzuci ofertę.
ROZDZIAŁ XVII
KRYTERIA OCENY OFERT

1.

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

2.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert:

L.p. KRYTERIUM
1.
Cena brutto
2.
Termin dostawy
3.
Okres gwarancji
4.
Czas przystąpienia do naprawy lub usunięcia usterki w
ramach gwarancji lub rękojmi

WAGA
60% (60 pkt)
30% (30 pkt)
5% (5 pkt)
5% (5 pkt)

Sposób obliczenia punktacji w kryterium ceny brutto
następującego wzoru:
PC= (Cn/Co) x 60
3.

– 60 % według
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Gdzie:
PC – oznacza liczbę punktów, które uzyskała dana oferta
Cn – oznacza cenę najniższą brutto wśród złożonych ofert,
Co – oznacza cenę brutto oferty badanej.
4. Sposób obliczenia punktacji w kryterium termin dostawy - 30 %:
Termin dostawy w 30 dni
– 1 pkt.
Termin dostawy od 26 dni do 29 dni – 5 pkt.
Termin dostawy od 21 do 25 dni
– 10 pkt.
Termin dostawy od 15 do 20 dni
– 20 pkt.
Termin dostawy do 14 dni
– 30 pkt.
*** Termin dostawy jest liczony od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
z Zamawiającym
5.

Sposób obliczenia punktacji w kryterium okres gwarancji - 5 %:

12 miesięcy okresu gwarancji –
1 pkt.
Od 12 do 24 miesięcy okresu gwarancji – 3 pkt.
Powyżej 24 miesięcy okresu gwarancji – 5 pkt.
*** Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
6.

Sposób obliczenia punktacji w kryterium Czas przystąpienia do naprawy lub
usunięcia usterki w ramach gwarancji lub rękojmi - 5 %:

Przystąpienie do naprawy lub usunięcia usterki w ramach gwarancji lub rękojmi:
W ciągu 5 dni
– 1 pkt.
w ciągu 3-4 dni
– 3 pkt.
w ciągu 2 dni
– 5 pkt.
*** Termin przystąpienia do naprawy lub usunięcia usterki w ramach gwarancji lub rękojmi
jest liczony od momentu poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. Wykonawca ma
obowiązek zapewnić przystąpienie do naprawy lub usunięcia usterki w ramach gwarancji lub
rękojmi w terminie nie dłuższym niż 5 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
7.

Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:
PC = K1 + K2+ K3

PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej
K1
- punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”
K2
- punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin dostawy”
K3
- punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do naprawy lub
usunięcia usterki w ramach gwarancji lub rękojmi”
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8.

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

ROZDZIAŁ XVIII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców, w
której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym
oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
ROZDZIAŁ XIX
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku, gdy:
a) nastąpi obniżenie ceny;
b) nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
c) wykonawca zamiast urządzenia o roku produkcji 2019 jest w stanie zaoferować
urządzenie o roku produkcji 2020;
2.

3.

4.

Zmiana Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu mogą
nastąpić pod warunkiem, że wykonawca wykaże, że zmiany przepisów mają wpływ na
koszt wykonawcy w zakresie wykonania zamówienia.
Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w
trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez wykonawcę, w
szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję przedmiotu
zamówienia objętego umową, na inny sprzęt o parametrach nie gorszych niż opisane w
SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na
który została podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji
towaru objętego umową wykonawca winien udokumentować ten fakt.
Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:
a) łączna zmiana wartości zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
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sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie;
c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca:
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy;
• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem
jego podwykonawców;
d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
5.

Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących
zmian niniejszej umowy skutkujących:
a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni
wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań
wynikający z umowy;
e) zastąpieniem wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą.

6.

Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie
zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez
wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą
Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

ROZDZIAŁ XX
ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
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4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego;
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym
wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury
krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), a tego bezpieczeństwa lub
interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
ROZDZIAŁ XXI
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 uPzp, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane lub zostały cofnięte.

ROZDZIAŁ XXI
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W związku z faktem, iż niniejsze postępowanie nie jest objęte przepisami Prawa zamówień
publicznych, to Wykonawcy nie przysługuje prawo do składania odwołania do Krajowej Izby
Odwoławczej. Jednakże Wykonawca ma prawo wnieść umotywowane uwagi, zastrzeżenia,
co do czynności lub zaniechań Zamawiającego związanych z niniejszym postępowaniem.
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ROZDZIAŁ XXV
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”, Zamawiający informuje, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Instytut Genetyki Sądowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleje Adama Mickiewicza 3/5, 85-071 Bydgoszcz
KRS: 0000672159
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł
REGON: 366964361,
NIP: 5542948330,
tel. 52-345-84-69,
fax 52-382-92-26,
Adres e-mail: igs@igs.org.pl
Strona internetowa: http://www.igs.org.pl/;
▪ Zamawiający nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. ,, Oferta na dostawę
systemu do analizy polimorfizmów DNA metodą elektroforezy kapilarnej
(sekwenator 8 kapilarny z 6 – kolorowym systemem detekcji), znak sprawy:
1/2019;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące
przepisy lub umowę o dofinansowanie;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
realizacji projektu objętego zamówieniem,
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia; niepodanie określonych danych może powodować odrzucenie oferty lub
wykluczenie wykonawcy;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników).
o 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 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).
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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:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o 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.
o

▪

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

1.

ROZDZIAŁ XXII
INFROMACJE POZOSTAŁE
Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu
niniejszej specyfikacji. Specyfikacja jest bezpłatna i można ją odebrać:
a/ osobiście w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat IGS);
b/ otrzymać pocztą;
c/ pobrać ze strony internetowej: http://www.igs.org.pl/

ROZDZIAŁ XXIV
ZAŁĄCZNIKI
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
1. Załącznik Nr 1
2. Załącznik Nr 2
3. Załącznik Nr 3

4. Załącznik Nr 4
5. Załącznik Nr 5

6. Załącznik Nr 6

– formularz ofertowy;
– Opis Przedmiotu Zamówienia (minimalne parametry techniczne);
– JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak
przesłanek do wykluczenia;
– wykaz wykonanych dostaw;
– lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej
– wzór umowy.
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