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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNK~W ZAMOWIENIA 

do pustepo wania o udzielenie zamowienie publime prowadzonego w tlybe 
przetargu nieograniaonego o wdrtosci przekraczajgcej 21 1.000 EURO 

na podstawie przepisdw Ustawy z dnia 29 styvna 2004 r. Prawo zamdwieh 
publicznyh (Dr. U, z 2006 r. IVr 164, por. 1163, Nr 170, pol. 1217, Nr 22< 

poz. 2658 z 2007 r. IVr 64, poz., 4427, I V ~  82, por. 560) 

na: dostawe odczynnikow, materiaMw i sprzgtu na potrzeby 
~rodowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i ~ciekow 

Wydzialu Iniynierii Udowej i ~rodowiska 

Specyfi kacje zatwierdzam : 

Gdansk lipiec 2007 



1. Politechni ka Gdahska 
ul. G. Marutowiua 11/12,80-952 Gdahsk 
telefon: (058) 347 17 44, fax: (058) 347 14 15 
www.r)s.sda.d 
godziny pracy: 7:30 - 15:30 
REGON : 000001620 NIP: 584-020-35-93 

Postqpowanie prowadzi : 

Wydrial I niynierii Lqdowej i ~rodowiska 
ul. G. Narutowiaa 11/12, 80-952 Gdansk 
telefon: (058) 347 24 19, fax: (058) 347 24 13 

2. Postqpowanie o udzielenie zambwienia publicznego prowadzone jest w trybie pnetargu 
nieograniuonego ponitej 211.000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 styunia 2004 r. 
Prawo zarnowieri publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 
poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 5601, zwanej w dalszej treSci ,,ustawq". 

3. Pnedmiotem zamowienia jest dostawa oduynnikbw, materialow i sprzetu na potrxeby 
~rwlowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i kiekbw Wydziatu Iniynierii 
Lqdowej i ~rodowiska zlokalizowanego w Gdansku pny ul. G. Narutowim 11/12. 

Kod CPV: 
26152330-0 - la boratoryjne wyroby szklane (szklo laboratoryjne, szkh optyczne), 
26241300-2 - wy roby do uiytku chemiunego z porcelany, rowniez chinskiej (materialy z 

porcelany) 
25200000-3 - wyroby z twonyw sztuunych (wyroby z tworzyw sztucznych) 
25222200-5 - pojemni ki medyczne z tworzyw sztucznych (dozowniki) 
33190000-8 - roine wyroby medyane (pipety automatyczne oraz wyposazenie) 
36730000-7 - wyroby do jednorazowego uiytku (tworzywo sztuane mi krobiologiczne oraz 

wyposaienie) 
21252000-4 - bi buia filtracyjna {sqaki filtracyjne) 
24496300-0 - odczynniki chemiune (odczynni ki mi krobiologiczne, testy kuwetowe, odczy nniki 

la boratoryjne) 

Przedmiot zam6wienia podzielono na 10 czqici, dopuszaajqc jednouehie moiliwoid sktadania 
ofert na nastepujqce cz&i zamowienia: 

1 Zlewka szklana, niska, wylew, poj. 250 ml Szt. 15 
Szt. 5 

4 Pipeta jedno Szt. 5 
5 
6 

8 
9 

Pipeta jednomiarowa, Mohra, (Ex.), kl.B, poj.100 ml 
Bagietka szklana (petna) ired. 6mm, d4. 300 mm 
Rozdzielau szklany, cylindryczny, korek PE, NS 29/32, kran PTFE, 
poj.250 ml, 

I- 
Szt. 

Szt. 

10 

3 

5 
Kolby stoikowe Erlenmeyera, bez szlifu, szeroka szyja, poj. 250 ml wm 
Parownice szklane, plaskodenne, DURAN,wylew, 80 x 45mm, poj.90 ml Szt. 



10 
11 

l2 

l3 

l4 

15 
16 

" 

18 
19 

'O 

21 

22 
23 
24 

.25 

26 

27 
28 
29 

30 

31 

32 
33 

3 

I 

Cylinder miarowy, szklany, wylew, plast, stopka, kl,B, poj. 100 ml 
Cylinder miarowy, korek/stopka PP, szlif 19/26, kl.B, poj. SO ml 
Butla lab. kwadratowa, jasna, szeroka szyja, gwint GL45, podzialka, 
nieb. nakrqtka PE, poj.1000 ml 
Butla lab. kwadratowa , AR orani, szeroka szyja, gwint GL54K, poj. 1000 
mi 
Butla lab. kwadratowa, AR orani, szeroka szyja, gwint GL54K, poj.500 
ml 
Makrqtka PP, gwint GL54K, z piericieniem plombujqcym - niebieska 
Nakrqtka PP, gwint GL4S - niebieska 
Butla lab. kwadratowa , orani, powloka LEVASINT nakrqtka, gwint 
GL45, poj. 1000 rnl 
Nakretka PP, gwint GL32 - niebieska 
Kolba proiniowa DURAN z krkcem szklanym, 250 ml 
Lejek Buchnera porcelanowy, typ 127C/Oa, S r d  . pkytki filtracyjnej 
48mm 
Butla lab. kwadratowa, orani, nakrgtka, powhka LEVASINT, gwint 
GL32, poj.500 ml 
Butelka lab. szlif 19/26, szklany korek, wqska szyja, poj. 250 ml 
Statyw PP do probtrwek, sred. 20 mm, 12-miejscowy, 19Ox60x80mm 
Statyw PP, 4-stanowiskowy do lejkow, sred. 40 - 160 mm 
Statyw PP, 2-stanowiskowy do lejkdw, sred. 40 - 160 mm 
Tryskawka LDPE, szeroka szyja GLSO, nieb. na krqtka, nadruk 
DISTILLED WATER, poj. 500 ml 
Pipeta Pasteura LDPE, poj. Max. 3.0 ml, opakl500 szt. 
Rekawice diagnost., lateksowe, rozmiar L-bezpudruwe, opak/l00 szt. 
Rqkawice diaqnost., la teksowe, rozrniar M-bezpudrowe, opak/100 szt. 
Konc6wki do pipet automat. PLASTIBRAND, 500 - 5000 pl, niester., 
torba, opak/200 szt. 
Koricbwki do pipet automat. PLASTIBRAND, 50 - 1000 pI , niester., 
torba, opak/500 szt. 
Koicowki do pipet EPPENDORF, 100 - 5000 111, 5 x 100 szt. 
Wqz PCV, $red. 517 mm, gr. Bcianki lrnm 

0 , 5  mm 

Szt. 
Szt. 

Szt. 

Szt. 

Szta 

Szt. 
Szt. 

Szt. 

Szt. 
Szt. 

szt. 

Szt. 

Szt. 
Szk. 
Szt . 
Szt. 

Szt. 

Opak. 
Opak. 
Opak. 

Opa k. 

Opak. 

Opak. 
mb 
mb 

2 
30 

5 

4 

5 

9 
2 

4 

3 
20 

10 

3 

10 
5 
1 
2 

1 
1 
1 

3 

1 

1 
20 
20 



Wqz Tygonowy do pompy Ismatec Reglo Analog MS-216 o sred. 0,13 
mm, pneplyw min. - rnax.: 0,005- 0,22 mllmin , 12 metrowlopk 
Wqz Tygonowy do pompy Ismatec Reglo Analog MS-216 o Sred. 0,19 
mm, przeplyw min. -max.: 0 , O O  
Wqz Tygonowy do pompy Ismatec Reglo Analog MS-2/6 o sred. 0,25 
rnm rze o p a k .  1 1 

CzqSd B - szklo optyczne, 340 - 25000 nm do fotometrow 

Pipeta automat., Tranferpette typ Digital, regul. poj., wyrzut kohcowek, 
zakres 500 - 5000 ul 

Czesd C - dozowniki, pipety automatyczne oraz wyposaienie 

L 
P 

L 
P 
1 

o wymagany okres ttwaioici dh par. pol. 1 - 4- min. 12 miesipy 

j.m. 

Szt. 

Wyszuegolnienie 

Kuweta pomiarowa o wymiarach zewnetrznych; 45 x 12,5 x 52,5 rnm, 
p0j.17~5 rnl 

5 

11046 

4 

Czqsd E - sqcxki fi ltracyjne 

IlosC: 

1 

1 

2 

Wyszuegolnienie 

Dozownik Dispensette I11 cyfrowy, zawor odp~wietrzajqcy~ poj. 1-10 ml 
Dozownik Dispensette I11 cyfrowy, zaw6r odpowietrzajqcy, poj. 2.5 - 25 
mi 
Pipeta automat., Tranferpette typ Digital, regul. poj. wynut kohcbwek, 

, zakres 100 - 1000 pl 

. . 

Statyw do pipet autoamt. typu Brand, HTL, karuzelowy, 6-stanowiskowy 
Koncowki do pipet automat. o objetoici 50 - 1000 pl w pudelku Tip-Box 
SL, opak./60 koticbwek 
Konhwki do pipet automat. o objetoki 500 - 5000 w okrqglym 
pudelku , opak.128 kohc6wek 
Koncbwki do pipet automat. o objqtoki 1000 - 10 000 pl w okrqglym 
~udeCku. onak.118 koricbwek 

CzeSC D - twonywo srtuune mi krobiolog iane  oraz wyposaienie 

Sqczki celulozowe, membranowe, MCE, gladkie, sred. 47 mm, sred. 
, por6w 0,45 pm, opaW1OOsz-t 

, I Squki celulozowe, membranowe, MCE, gladkie, sred. 47 mm, sred. 

j.m. 

1 Szt. 

Szt. 

Szt. 

L 
P 

Szt. 

Opa k, 

Opak. 

Opak. 

I p r 6 w  0,30 pm, opak/lOOszt 
Sqczki celulozowe, membranowe, MCE, gladkie, sred. 47 mm, sred. 

2 

1 

1 

1 

Wyszwegolnienie 

Plytki Petriego, jalowe, jednorazowe, odpowietrmi k, wys. 14,2 mm, 
ired. 90rnrn, opak./600 szt. 
Pwki Petriego, jabwe, jednorazowe, adpowietrznik, Sred.55 mm, 
opak.JI620 szt. 

L 

A 

Opak. 1 3 

por6w 0,10 prn, opak/lOOszt 
Sqczki celulozowe, mem branowe, MCE, glad kie, sred. 47 mm, sred. 
porirw O,ZZ prn, opaw 100szt 
Sqczki celulozowe, mernbranowe, MCE, gladkie, sred. 47 mm, sred. 

Opak. 1 1 

j.m. 

Opak. 

Opak. 

Opak. 1 2 

IlosC 

2 

2 

Opak. 1 1 

Opak. 1 2 
- 



9 

Cz&C F - oduynniki mi krobioloqiune 

o wymagany okres trwahki - min. 36 miesiecy 

- 
Sterylne sqczki bibulowe, biate do pdajni  ka Millipore, pa kowane w 4 
pasy opired.k./600 szt. 
Filtry rnembranowe, poliwgglanowe, Bred. 25 rnm, ired. porow 0,2 pm, 
biale, opak/l00 szt. 
Filtry membranowe, poliwqglanowe, Sred. 47 rnm, sred. porow 0,2 pm, 
biale, opak/lOO szt. 
Filtry z rn- sred. 25 mmt opak./100 szt. 

L 
D. 

Chromocult Coliform, agar dla mikrobiologii - selektywne podloie 
wykrywania wszystkich bakterii jelitowych i 
probkach iywnoici, 500glopak 

zgodny z IS0 7899-2 dla 
kahwych, 500giopak 

Wyszczegolnienie 1 j.m. 1 1104 

Opak. 

Opak. 

Opak. 

Opak. 

Opa k. 

Opa k, 

kuwetowe (fiolkowe) do fotometru firmy W W  - t y ~  PhotoLab S12 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

Wyszczegolnienie 

1 
2 
3 
4 
5 

j.m, 

ChZTc, zakres 4,O - 40 mg/l, opak.125 szt. 
Azot ogolny, zakres 0,5 - 15,O mg/l, opak./25 szt 

6 
7 

o wymagany okres trwakici - mjn. 24 rniesece 
o testy kuwetowe mu=? by6 pnystosowane do pracy na fotometrze PhotoLab Sf.? 

(producent: fma WTW), a w wuegdInoSci powin ny posthdae kod paskowy umoi l iwajq~ 
automamy odcryt na fotometrze 

o do dus&wy przedmiotu zamdwienia z ueci G, Wykonawca musi zaipyc' insfrukcje i optsy w 
jezyku po/skim &den egzemplarz w w e r -  papierowej do kaidej pozyai zamowienia) 

IloSd 

Fosfor ogolny, zakres 0,05-5,00 P04-P mq/l, opak.125 sa. 
Glin, zakres 0,02-1,s mg/l, opak./25 szt. 
Amoniak, zakres 4,O - 80,O NH4-N mg/l , opaW2S szt. 

8 1 ChZTc, zakres 50 - 500 mg/l, opak.125 szt. 
9 1 Hydrazyna, zakres 0,005 - 2,00 mg/l, opak. 80 oznacz. 

Czesk H - Testy kuwetowe (fiolkowe) - do spekmfotometru firrny Dr Lange , 

Opak. 
Opak. 

Azotany, zakres 0,5 - 18,O N03-N mg/l, opak. / 25 szt. 
ChnC,, zakres 100 - 1500 mg/l, opak./25 szt. 

2 
2 

Opak. 
Opak. 
Opak. 

Opak. 
Opa k. 

2 
1 
1 

Opak. 
Opak. 

1 
1 

1 
1 



13 

o wymagany okres trwdhici - #in, I2 miesiecy 
o testy kuwetowe mug? by6 pnystosowane do pracy na spektrofookometr-e XION-500 

(producent: firma Dr Lange), a w szuegdnoici powinny poshdak: 
o Sredniq 13 mm 
o kod paskowy umoiliwajqcy automatym y dufl na spektro fotometrze 

o do dostawy pneamiutu zamowienia z a&ci H Wykonawca musi zalqczyc' instrukde i opisy w 
~ezyku pohkiim (jeden egzemptlarz w wersji papierowej do kaidqel porycji zzm6wienja) 

16 
17 
18 

CzqSC I - Odczynnik laboratoryjne - podstawowe - chemiune 

ChZT, zakres 150 - 1000 mg/l, opaU25 szt. 

Azot ogolny, zakres 1-16 mgll, opk/25 szt. 
Azot ogolny, zakres 5-40 mq/l, opk/2S szt. 
Azot oqolny, zakres 20-1- 

14 
0pak- 

L 
P. 
1 
2 

OWO, zakres 3-30 mgfl, opk/25 szt. 
4 

Opak. 
Opak. 

3 Odcz nnik Nesslera, u.d.a., 500 ml 
I + a h H ~ 0 2 ]  30%, cz.d.a., 1000 ml 

OWO, zakres 30-300 mg/l, opk/25 szt. 
1 
4 

Wyszczegolnienie 

Kwas solny (HCI), fiksanal 0,lN cz.d.a., szt. 
Wodorotlenek sodu (NaOH), fiksanal 0,1N, ~ . d . a , ,  szt. 

5 
6 

Opa k. 
Opa k. 

Opak. 
Opa k. 
Opa k. 
Opa k. 
Opa k. 

j.m. 

Szt, 
Szt. 

5 
1 

Siaraek s o d u ( M a 2 S  250 g 
Siarczan rteci (11) HgSO,, cz.d.a., 2509 

1 
1 
3 
3 
1 

12 
13 _ 

Iloe 

15 
10 

Opak. [ 1 
Opak. I 1 

Jodek potasu (U) u.d.a., 1000 q ) Opak. I 1 
Siarczan ielaza (11) FeSO, x 7H20 cz.d.a., 250q ] Opak. I 2 

Opa k. 
Opa k. 
Opa k. 
Opa k. 
Opak. 

I 
1 
15 

o wymagany okres trwaioSci dla por. 1 - 26 - mln. 24 rnies&ce 
o do dushwy pnednliotu zamowienia z cz@ci,,i" Wykonawca musi zaiquyt karty 

charaktetyslyki w j w k u  polskim (do kazdegu oduynnika osobno), zgdnie z rodzajern 
odczymdka danego producenra 

19 ' 
20 
21 - 
22 
23 
24 
25 
26 - - 

27 
28 

Opa k. 
Opak. 
Opak. 
Opak. 
Opa k. 
Opak. 
Opa k. 
Opa k. 

Stqiony kwas orto-fosforowy (H3P04) 85%cz.d.a., 1 litr 
S d u  salicylian a.d.a. lOOg 

-1000 g 
Wodorotlenek potasu, cz.d .a., lOOOg 
Chromian potasu (K2Cr0,) u.d.a., 5009 
Sodu octan bezwdny, cz.d.a, 10009 
Siarczan cynku (TI) ZnS04 cz.d.a., 250 g 
N-alkilomwznik, cz.d .a., 509 
Smar silikonowy, 18 g 
Bi bula filtracyjna, Srednia ja  kokiowa, 45x56 mm, opakllO0 szt. 

2 
1 
5 
5 
1 
4 
2 
1 

Cz~sd:  3 - inny pozostaty asortyment, do aparatu E U X  
L 
P. 
1 

b 

j.m. 

Szt. 

Wyszczegolnienie 

Wkhd PROGARDI 

IloSd 

2 



Dodatkowe wrnaqania Zarnawiaiaceqo odnognie przedmiotu zamowienia : 
o Wraz z dostawq przedmiotu zamowienia z czeki G i H, Wykonawca 

zalacryd instrukcie i o~ isv  w iezvku polskim (jeden egzemplarz w wersji papierowej do kaidej 
pozycji zambwienia); 

o Wraz z dostawq przedmiotu zamowienia z u ~ i c i  I, Wykonawca musi zataczyd kartv 
charaktewstvki w ienku ~olskim (do kaidego odczynni ka osobno), zgodnie z rodzajem 
odczynni ka danego producenta 

o Wymagany jest wytqcznie towar fabryunie nowy i oryginalny, o odpowiednio diugim terminie 
trwabsci wymaganym przez Zamawiajqcego, gwarantujqcym jego jakoit; dokladnie taki, 
ktory zaproponowat Zamawiajqcemu w ofercie i ktbry spelnia wymagania Zamawiajqcego 
postawione w Specyfika j i  Istotnych Warunkow Zambwienia 

o Zamawiajqcy wymaga aby Wykonawca wyznaczyl co najmniej jednq osobq do bezposredniego 
kontaktu z Zamawiajqcym i ob9ugi realizacji zamowienia 

o Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca dostarayt przedmiot zamowienia do siedziby 
Zamawiajqcego na swoj koszt i ryzyko, w terminie i na rniejsce ustalone z Zarnawiajqcym; 

o Wykonawca nie moie powienyi: wykonania zamowienia podwykonawcom z wyjqtkiem 
ubezpiecxenia i transportu (art. 36 ust 5 ustawy); 

o 0 przygotowaniu pnedmiotu zam6wienia do dostaraenia Wykonawca ma obowiqzek 
zawiadomit Zamawiajqcego w formie - telefonicznej lub faksem - na co najmniej 48 godzin 
pned planowanq datq dostawy; 
Odbioru przedmiotu zamowienia we wszystkich cz~iciach, dokona uprawniony przez 
Zamawiajq~go pracownik, spisujqc wraz z przedstawicielem Wykonawcy protoko1 odbioru, 
ktorego wzor stanowi zatqunik do umowy. 
Dostarczony towar zostanie sprawdzony zarowno pod wzglqdem ilosciowym, jak i 
jakoiciowy m. 
W przypadku stwierdzenia wad jakosciowych dostarczonego towaru, Wy konawca nieodptatnie 
wyrnieni wadliwy towar na nowy wolny od wad lub usunie wady w terminie 5 dni 
kalendanowych od daty zgjoszenia. 
Braki iloiciowe stwierdzone w dostawie Wykonawca uzupelni w ciqgu 72 godzin od daty 
zgloszenia. 
W razie wykrycia przez Zamawiajqcego po rozpweciu uzytkowania wad w dostarczonym 
przedmiocie zamowienia, Zamawiajqcy ztoty u Wykonawcy reklamacje - faksem, kt6ra 
powinna by6 rozpatrzona w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zgloszenia. 
Po uptywie tego terminu reklamacja uznana zostanie za rozpatnonq zgodnie z zqcfaniem 
Zamawiajqcego 

Zamawiajqcy nie dopuszcza rnoiliwoici zlozenia ofert wariantowych, przewidujqcych odmienny ni i  
okreilony pnez niego sposob wykonania zamowienia. 

Zamawiajqcy dopuszcza rnoiliwoki rlozenia ofert czq<ciowych, 

Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zamowienia uzupetniajqcego, o kt6rym mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 Ustawy, 

Zamawiajqcy nie pnewiduje przeprowadzenia au kcji elektronicznej. 

Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy rarnowej. 

4. Wymagany przez Zamawiajqcego termin realiza j i  zamowienia, obejmujqcy czqGC: A, B, C, D, El F, 
G, H, I, 1 wynosi maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

OPIS WARUNKOW UDZIA~U w POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPELN~ANIA NCH WARUNK~W 
- dotvczv wszystkich ~ e k i  zarnowienia 



5. 0 udzielenie zamowienia mogq ubiegad sic Wykonawcy, ktony: 

1) posiadajq uprawnienia do wykonywania okreslonej dzia#alnoici lu b czy nnoSci, jeieli ustawy 
nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnien 

2) posiadajq niezbednq wiedze i doswiadczenie oraz dysponujq poten j a k m  technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia 

3) znajdujq sic w sytuacji ekonomianej i finansowej zapewniajqcej wy kananie zamowienia 

3) nie podlegajq wykluczeniu z postqpowania o udzielenie zamowienia 

Ocena spelniania ww, warunkow dokonana zostanie zgodnie z formulq ,,spe!nia-nie spelnia", w 
oparciu o informa j e  zawarte w wymaganych dokumentach i oiwiadczeniach. 
Z treici zalqczonych dokumentow musi wyni kaC jednoznaunie, iF ww. warunki Wy konawca spelnia. 

6. Wykonawcy ubiegajqcy sie o zamowienie, 
I )  w celu potwierdzenia spdniania warunkow udzialu w postepowaniu, muszq wraz z 

ofertq (formularz oferty wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 1 do Specyfi kacji 
Istotnych Warunkbw Zamowienia) zalqczyC niiej wymienione dokumenty i 
okwiadczenia: 
o Oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postqpowaniu okreslonych w art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 29 styania 2004 r. Prawo zarnowieh publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 
poz. 1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560) - 
zatqcznik nr 3 do Specyfika j i  Istotnych Warunkbw Zarnbwienia. 

2) W celu potwierdzenia, ie Wykonawm posiada uprawnienie do wykonywania 
dzialalnoki lub uynnoki okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow 
Zamowienia oraz nie podlega wykluueniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
s tyan ia  2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, 
Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560): 
o Aktualny odpis z wla5ciwego rejestru albo aktualne zaiwiadczenie o wpisie do ewiden j i  

dziaialnosci gospodarczej, jezeli odrqbne przepisy wyrnagajq wpisu do rejestru lub 
zgbszen ia do ew idencji dziala lnoici gos poda rczej, wysta wione nie wueiniei n12 6 
miesiecv pried upivwem termjnu skiadania ofert 

7. Wymagane dokumenty, o ktorych mowa w punkde 6 mogq byC przedstawione w formie oryginatu 
lub kopii poiwiadczonej ,,za zgodnoY z oryginatem" przez Wykonawcq. 

8. Dokumenty sponqdzone w jezyku obcym nalezy zloiyi wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, 
poswiadczonym pnez Wykonawcq. 

9. Jezeli Wykonawca ma siedzik lu b miejsce zamieszkania poza tetytorium Rzeaypospolitej Polskiej 
sklada dokumenty zgodnie z Rozponqdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19.05,2006 r. w 
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moie iqdad Zamawiajqcy od Wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty mogq by6 skladane. 

10. Brak jakiegokolwiek z wyiej wymienionych dokument6w, zb2enie go w niewlasciwej formie (np.: 
brak podpisu lu b bra k poiwiadczenia kserokopii dokumentu za zgodnoid z otyginalem) lub 
zioienie fakzvego dokumentu spowoduje wykluczenie Wy konawcy z postcpowania z 
zastrzezeniem art, 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 
poz. 560). 

11. Zamawiajqcy nie dopuszcza elektronicznej formy dokument6w i oiwiadczei. 

UWAGA! Dokumenty nie wymagane pnez Zamawiajqcego, a zatqczone do oferty nie 
b& brane pod uwage pny rorpatrywaniu oferty. 



I N  FORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWf AJhCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A 
T A ~ E  WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z 
WYKONAWCAMI 

12. Podstawowq formq porozumiewania siq Zamawiajqcqo z Wykonawcami jest forma pisemna. 
Korespondencje nalezy kierowai na adres: Politechnika Gdanska Wydziaj Inanierii tqdowej i 
Srodowiska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdahsk, z dopiskiem na kopercie: ,,OduynnikiM 

13. Zamawiajqcy dopuszcza przekazywanie o<wiadczen, zawiadomieri i informacji za pomocq faksu : 
nr faksu (0-58) 347 24 13. 
Kaida ze stron na iqdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. 

14. Wykonawca moie zwrbciC sie do Zamawiajqcego o wyjainienie treeci Specyfikaqi Istotnych 
Warunkbw Zamowienia. 

15. Zmodfikowana test Specyfikacji Istotnych Warun kow Zamowienia oraz treY zapytan i 
odpowiedzi na zadane Zamawiajqcemu pytania bed4 zamieszczane na stronie internetowej 
Zamawiajqcego - www.dz~.w.sa.wI 
Ponadto treid zapytah wraz z wyjainieniami Zamawiajqcy pnekaie Wykonawcom, ktorym 
pnekazal Specyfi kacje Istotnych warunkow Zarnowienia. 

16. Zamawiajqcy nie bedzie zwolywa4 zebrah Wy konawcow . 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIC Z WYKONAWCAMI 

17. Osobami uprawnionymi do bezposrednich kontaktow z Wykonawmmi sq: 
o Wioleta Blawat i Alina KrynaCCo - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-24-19, faks: (0-58) 

347-24-13, 
o mqr ini, Elibieta Haustein - sprawy techniczne, tel.: (0-58) 347-22-66, kom. 0 502 240 608, 

faks: (0-58) 347-24-13 
o dr ini. Krzysztof Czerwionka - sprawy techniczne, tel.: (0-58) 347-16-82, tel. kom. 

600 893 137, h k s :  (0-58) 347-24-13 
MI poniedzialku do piqtku, w godzinach od 9:00 - 14:OO. 

WYMAGANIA DOTYCZqCE WADIUM 

18. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium. 

TERMIN ZWIqZANIA OFERTq 

19. Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. 
20. Bieg terrninu zwiqzania ofertq rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu sktadania ofert. 
21. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni pned u w e m  terrninu zwiqzania of@@, 

Zamawiajqcy moie tyl ko raz zwrk i t  sic do Wykonawcow o wyraienie zgody na pnedtuienie tega 
terrninu o oznaczony okres, nie dtuiszy jednak nit 60 dni. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

22. Oferta powinna by6 przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunkow Zamowienia, TreGd oferty musi odpowiadai treici niniejszej Specyfi kacji Istotnych 
Warunkow Zamowienia. 

23. Do postqpowania nalezy zbzyd: 
1) wypelniony formularz "Oferta", stanowiqcy zalqcznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

warunkow Zamowienia, 
2) wymagane oiwiadczenia i dokumenty wg ponirszego zestawienia : 



24. Oferta powinna by6 sporzqdzona zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warun kow 
Zamowienia 
9 w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze Iub inn$ trwatq i aytelnq technikq, 
*r w jqzyku polskim, 
*r w jednym egzemplanu, 
3 na formularzu opracowanyrn przez Zamawiajqcego, a stanowiqcym zakqcznik nr 1 do 

niniejszej Specyfika j i  Istotnych Warunkow Z amowienia. 
25, Zaleca sie oferte wraz z dokumentami i zalqcznikarni: - ponumerowad, a numeracja stron powinna rozpoczynad siq od numeru 1, umieszuonego na 

pierwszej stronie oferty; 
- strony parafowad przez osoby podpisujqce ofertq; - zabezpieczyt tak, aby oferta wraz z dokumentami i zalqcznikami nie m q l a  ulec 

dekompletacji, poprzez pojqczenie ze s o b  trwale stron oferty. 
26. Oferta oraz pozostak dokumenty, dla ktorych Zamawiajqcy okreSlil wzory 

w formie zalqcznikow do niniejszej Spemkacji Istotnych warun kow Zamowienia powinny by 
sporzqdzone zgodnie z tymi wzorami co do tregci i opisu kolumn. 

27. Kaida poprawka w ofercie musi by6 parafowana przez osobq uprawnionq do podpisywania oferty. 
Poprawki powinny by6 dokonane poprzez czytelne przekreslenie btdnego zapisu i wstawienie 
,,nadW lub ,,obok" poprawnego. 

28. Wykonawcq mogq wspolnie ubiegai sie o udzielenie zamowienia. 
Wykonawcy ubiegajqcy sic o zamowienie wspolnie muszq ustanowid pelnomocnika do 
reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie n~niejszego zamowienia albo do 
reprezentowania ich w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. 
Wy konawcy ubiegajqcy sic o zahwienie wspolnie ponosza solidarnq odpowiedzialnoii za 
wykonanie umowy. 
Wszel ka korespondencja oraz rozliuenia dokonywane btylq wylqcznie z pelnomocnikiem. 
Aby pdmioty wstqpujqce wspolnie spetnialy warun ki wymagane od Wykonawcow : 
o oddzielnie kaidy z tych podmiotow musi spe4niad warunki, o ktorych mowa w pkt 5 ppkt 11, 

41, 
o Iqcznie te podmioty muszq spelniac warunki, o ktorych mowa w pkt 5 ppkt 21, 3). 

LP. 

1. 

2. 

3, 

" w  pwpadku skiadania oferty wspolnej dokumenty te sklada kazdy z Wykonawcow 
'j Wykonawca malacy swojq s~edzik  lub miejsce zam~eszkania poza terytorium Rreaypospolitej Polskiej - zamlast 

zaznauonych dokumentbw sklada dokumenty, o ktorych mowa w Rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministrbw z dn~a 19 maja 
2006 r. (Dz.U. nr 87 z 2006, poz. 605) 

1 U 

Nazwa (mdzaj) dokumentu 

OSwiadaenie o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu 
(art. 22 ust. 1 Ustawy) - sporzqdzone wg zalqcrnika 3 do 
Specyfikacji Istotnych warun kow Zamow~enia 

Aktualny odpis z wtakiwego rejestru albo aktualne 
zaiwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoki gospodarczej, 
jeieli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub 
zgioszenia do ewidencji dziatalnoici gospodarczej, wystawione 
nie wczeiniej ni i  6 mieslecy pned uptywem terminu skladania 
ofert 

Opcjonalnle, jesli wystcpuje pelnomocnik, pelnomocnictwo dla 
osoby reprezentujqce] w niniejszym postqpowaniu Wykonawq 
lub hlku Wykonawcow sktadajqcych oferte wsp6lnq - 
zawrerajqce zakres rzeaowy I termin jego wainoki 

Forrnulan rzeczowo-cenowy wg wzoru stanowtqcego 
zalqanik nr 2/A, 216, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 2 /G ,  2/H, 
2 /I, 2 /3 do Specyfika j i  Istotnych warunk6w Zamowienia 1 

Liaba 
wymaganyeh 

kopii 

1 l) 

11)2) 

1 

Uwagi 

dokurnent 
wymagany na 
potw~erdzenie 

spdnienia 
warunk6w udz~atu w 

p o w o w a n ~ u  

doku~nent 
wymagany na 
potw~erdzen~e 

spehnlena 
warunkow udzralu w 

postqpowanlu 



29. Wy konawca ponosi wszel kie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty oraz udzidem 
w postepowaniu, z zastrzeieniem art. 93 ust 4 ustawy z dnia 29 styunia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 
64 poz. 427, Nr 82 poz. 560). 

30. Wykonawca moie wprowadzid zmiany lub wycofal: ztolonq przez siebie oferte pned upiywem 
terminu sktadania ofert. 

31. Wykonawca obowiqzany jest do przekazania w ofercie prawdziwych danych i informacji. 
Zamawiajqcy wykluczy z postepowania Wykonawce, je51i stwierdzi, ie zlozone pnez niego 
informacje majqce wpiyw na wynik prowadzonego postepowania sq nieprawdziwe. 

32. Pozqdane jest ulozenie dokumentow zgodnie z kdejnosciq pdanq przez Wykonawce w 
formulanu ofertowym. 

ADRESOWANIE OFERT 

33. Oferty naleiy umieSci6 w wewnqtnnej i zewnetrznej zamknietej (zaklejonej lub zalakowanej) 
kopercie. 

Na kopercie z e w n q t r z n e j (w ktorej rnieicid sie bqdzie koperta wewnetrzna): 
1) naleiy urniekic oznaczenie 'ODCZYNNIKI WILIS - Politechnika Gdanska Wydzial 

Intynier i i  Lqdowej i ~ r o d o w i s k a  ul. G. Narutowiaa 111 12, 80-952 Gdatisk- 
Wrzeszcz, pokoj nr 011 Gmach GGwny skrzydlo "6" NIE OTWIERAC PRZED 
TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 03-08-2007 r. godx, 12:15" 

Na kopercie w e w n e t r z n e j (w ktorej bedzie formularz oferty wraz z zalqcznikami): 
1) nale2y umiescic oznaczenie "ODCZYNNIKI WI LIS 
2) naleiy wpisad nazwq Wykonawcy, jego adres lub pnystawic czytelnie pieczqtke, aby moina 

bylo odeslad ofertg (bez otwierania koperty wewnqtrznej) w przypadku stwierdzenia, i e  oferta 
zostaja zloiona po uplywie terminu do sktadania ofert, po uptywie terminu przewidzianego na 
protesiy. 

POOPISY 

34. Oferta powinna by6 podpisana pnez Wy konawce lub upe4nomocnionego przedstawiciela 
Wy konawcy. Poprawki dokonane w ofercie winny byc zaparafowane przez osobe podpisujgq 
oferte. 
Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty pnez osok  do tego nieuprawnionq powoduje 
odnucenie oferty. 

35, W pnypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty musi byc zalquone 
petnomocnictwo udzielone w za kresie czynnoici zwiqzanych z udziatem w postepowaniu o 
udzielenie zam6wienia pu bliczneqo, pod pisane przez osoby reprezentujqce Wykonawce. 

36. W przypad ku gdy Wy konawcy wspolnie u biegajq sic o udzielenie zamowienia, zobowiqzani sq do 
ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania wsp6lnikbw w postepowaniu o udzielenie 
zamowienia al bo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia 
publicznego zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 
poz. 560). 
TreSc pelnomocnictwa powinna doktadnie okre6laC zakres urnocowania. 
W dokumencie tym powinni bye ujqci wszyscy Wykonawcy wsp6lnie u biegajqcy sie o zamowienie. 
Stosowne pelnomocnictwo naleiy zatqczye do oferty. 

ZMIANA LUB WCOFANIE OFERTY 

37. Wykonawca moie, pned uplywem terminu do sktadania ofert, zmieniC lub wycofat oferte. 
38, Zmiany muszq by6 ztoione wg takich samych zasad jak sktadana oferta tj, w dwoch koperhch 

(zewnetrznej i wewnqtrznej), odpowiednio ozna kowanych, z dopiskiem ,,ZAMIANAW. 
39. Wymfanie oferty z postgpowania nastqpuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomieoia (wg 

ta kich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na zewnqtrznej kopercie ,,WYCOFANIE". 



Do zawiadomienia o wycofaniu oferty musi byt ddqczony dokument uprawniajgy Wykonawce do 
wystqpowania w obrocie prawnym, a powiadomienie musi by6 pod pisane pnez uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

40. Koperty zewnetnne oznakowane w sposob opisany powyiej (tzn. ,,ZAMIANArr, ,,WYCOFAN1E17 
bqdq otwierane w pierwszej kolejnosci. 
Koperty wewnetnne ofert wvcofvwanvch przez Wykonawcow nie otwierane. 
Kopew wewnetrzne oznakowane dopiskiem ,,ZAMIANAV zostanq otwarte pny otwieraniu oferty 
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKWDANIA i OTWARCIA OFERT 

41. Ofertc naleiy zlozyl: w terminie do 03-08-2007 r. do godz. 12 : 00, w siedzibie Zamawiajqcego 
Politechni ka Gdariska Wydziat Inzynierii Lqdowej i ~rodowiska w Gdahsku ul. G. Narutowiua 
11/12 pok. nr 01 1 w skrzydle ,B" Gmach Gt6wny Politechniki Gdatiskiej. 
Oferty moina skladat w dni od poniedzialku do piqtku w gcdzinach 8'' - 14", 

42, Jeieli oferta wplynie do Zamawiajqcego pow lub innq drogq (np. pocztq kurierska o terminie jej 
zloienia decyduje termin dostarczenia ofertv do Zamawiaiaceso, a nie termin np. wyslania listem 
polecony m lub zloienia zlecenia dostarczenia oferty pocztq kurierskq. 

43. Wszystkie oferty doione po terminie bed4 zwrkone bez otwierania po upiywie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

OTWARCZE OFERT 

44. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 03-08-2007 r. o godz. 12 : 15, w siedzibie Zamawiajqcego 
Politechnika Gdanska Wydzial Iniy nierii Lqdowej Politechniki Gdanskiej w Gdahs ku ul. G. 
Narutowiua 11/12 w pokoju 011, skrzydh ,,B" Grnachu Glbwnego Politechniki Gdahskiej. 

45. Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezpoirednio pned otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwote, jakq zamierza przeznaayd na 
sfinansowanie zamowienia. 
Podczas otwarcia ofert podaje sic nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje 
dotyczqce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnoici 
zawartych w ofertach. 

46. Na wniosek Wykonawcy, ktory nie by1 obecny p n y  otwarciu ofert Zamawiajqcy przekale mu 
inforrna cjq zawierajqcq nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc6wI a takze informacje dotyczqce 
ceny, terminu wy konania zamowienia, okresu gwarancji i warunkbw piatnoki zawatych w 
ofertach oraz kwotq jakq zamierza przeznaczyt na sfinansowanie zambwienia. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

47. Przy obliczaniu ceny oferty nalezy uwzglqdnid informa j e  i warunki z niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunkow Zamowienia. 

48. Cene oferty naleiy oblic~yt na podstawie formulama rzeczowo-cenowego, sporzqdzonego i 
spisanego dla kaidej uesci oddzielnie stanowiqcego zatqczniki nr 2/A, ZIB, 2/C, 2/D, 2/E, 
2/F, 2/G, 2/H, 211, 2 /J  do Specyfikacji Istotnych warunkow Zamowienia, uwzgledniajqc 
wszystkie elementy cenotworcze wynikajqce 2 zakresu i sposobu realizaji 
pnedmiotu zamowienia. W szuegolnosci obejmuje koszt : odczynni kow, materialbw i 
sprzqtu, przewozu, opakowania, u bezpierrzenia oraz inne nie wymienione koszty, a zwiqzane z 
prawidtowq i terminowq realiza jq przedmiotu umowy . 
Koszty jakie poniesie Wykonawca pny realiza j i  zamowienia, a nie uwzglednione w cenie oferty, 
nie bqdq przez Zamawiajqcego dcdatkowo rozliaane. 

49. Cenq oferty jest cena okreSlona na formularzu ,,oferta", stanowiqcym z a l ~ n i k  nr I do 
Specyfikacji Istotnych Warunkow zambwienia. 

50. G n a  oferty powinna by6 okreilona w zlotych polskich, wyraiona w cyfrach i slownie, w 
zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po pnecinku. 

51. Cene oferty naleiy obliczyd na podstawie formularza rzeuowo-cenowego, stanowiqcego 
zalqcznik nr 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 2/G, 2/H, 211,211 w nastqpujqcy sposbb: 



1) liczbq zamawianych cdczynnikow, materiatow i sprzetu (kol. 4) naleiy pnemnoiyd pnez 
cenq jednostkowq brutto (kol, 5) i tak wyliczonq wartosc brutto wpisac do kol. 6 

2) wartoit brutto z kolumny 6 naleiy zsumowad w pionie otrzymujqc razem wartoSC brutto 
3) w kol. 7 formularza rzeczowo-cenowego naleiy wpisac stawke podatku od towaru i ustug 

(VAT) dla kaidej pozy j i  przedmiotu zamowienia 
52. Wartoid z pozycji ,,Razem wartoik brutto" z formulana neczowo-cenowego dotyczqcego danej 

aqSci (A, 8, C, D, E, F, G, H, I, J) naleiy pneniesd do formulana oferty. Wart056 na formularzu 
oferta nie moie byk rozbiezna z wartoiciq wyni kajqcq z formularza tzeczowo-cenowego. 

53. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niz 22 O/o naleiy wskazaC podstawq prawn% 
poiqdane jest takze zalqczenie dokumentu potwierdzajqcego takq zasadnoit. 

54. Cena oferty nie bqdzie podlegad zadnym negocjacjom. 
55. Ceny okreslone w ofercie obowigujq pnez caly okres zwiqzania ofertq i k d q  wiqzqce dla 

zawieranej umowy. 
56. W przypadku zloienia ofem, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiqzku podatkowego 

Zamawiajqcego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i udug w zakresie dotyuqcym 
wewnqtn wspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajqcy w celu oceny takiej ofety doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i uslug, ktory mialby obowiqzek wplacid 
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 

INFORMAUE DOTYCZqCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGq BYC PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCq 

57. Rozliuenia finansowe miqdzy Zarnawiajqcym a Wykonawcq prowadzone bgdq w walucie ztotych 
polskich (PLN). 

OPIS K R Y T E R I ~ ,  KTORYMI ZAMAWIAJ~CY BEDZIE S I ~  KIEROWAL PRZY 
WYBORZE OFERN, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRTTERIOW I 
SPOSOBU OCEMY OFERT 
- dotvczy wszvstkich czeki zamowienia 

58. Pny wyborze oferty Zamawiajqcy bedzie kierowat siq nastepujqcym kryterium oceny ofert: 
CENA O F E R N  - 100% 

59. Wy boru naj konystniejszej oferty Zamawiajqcy dokona dla kaidej czqSci zamhienia oddzielnie. 
60. Za ofertq najkorzystniejszq uznana zostanie oferta z najnizszq cenq, spetniajga wymagi 

niniejszej Specyfikacji Istotnych warun kow Zamowienia oraz ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 
poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560). 

INFORMACJE o FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINMY ZOSTAC DOPE~MIONE PO 
WYBORZE OFERN w CELU ZAWARCIA UMOWY w SPRAWIE ZAMOWIENIA 
PUBLICZNEGO 

61, Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi Wy konawcow, ktony 
zlozyli oferty, 0: 
- Wybone naj korzystniejszej oferty, podajqc nazwq (firme) i adres Wykonawcy, ktorego 

oferte wybrano, i uzasadnienie jej wyboru; 
- Wykonawcach, ktorych oferty zostab odrzucone, podajqc uzaasadnienie faktyune i 

prawne; 
- Wykonawcach, ktony zostali wykluaeni z postqpowania o udzielenie zamowienia, podajqc 

uzasadnienie faktyune i prawne. 
62. W zawiadomieniu o wyborze oferty wydanym do Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana 

Zamawiajqcy poda informacje dotyczqce sz~eg6 low podpisania umowy. 
63. Zarnawiajqcy wymagac bedzie od Wykonawcy, ktbrego oferta zostanie wybrana by zawarl on 

urnowe wedlug wzoru stanowiqcega zalqcznik nr 5 do niniejszej Specyfi kacji Istotnych 
Warunkow Zamowienia. 



64. Urnowa zostanie zawarta w terminie nie krbtszym niz 7 dni od dnia pnekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty, nie pozniej jednak niz pned uptywem terminu miqzania ofertq. 

65. W przypadku dokonania wyboru oferty Wy konawcow wystqpujqcych wspolnie, przed zawarciem 
umowy w sprawie zamowienia publimnego naleiy Zamawiajgemu przedhiyd urnowe 
regulujqq wspblpracc Wykonawcow wystqpujqcych wspolnie. Termin, na jaki zostala zawarta 
umowa nie moze by6 krbkzy od terminu okr&lonego na wykonaqie zamowienia wraz z okresem 
udzielonej gwarancji. 

WYMAGANIA DOTYCZqCE ZABEZPIECZENIA NALEMEGO WYKONANIA UMOWY 

66. Zamawiajqq nie bedzie zqdad od Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako 
naj korzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalelytego wykonania umowy . 

ISTOTNE D M  STRORl POSTANOWIENIA, WORE ZOSTAN4 WPROWADZONE DO 
TRESCI ZAWIERANU UMOWY W SPRAWIE ZAM~WIENIA PUBLICZNEGO, 
OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY 
WYMAGA OD WYKOISAWCY, ABY ZAWARk Z NIM UMOWE W SPRAWIE 
ZAM~WIENIA PUBLICZNEGO MA TAKICH WARUN KACH 

67. Projekt umowy stanowiqcy zalqanik nr 5 do niniejszej Specyfi kacji Istotnych warunkow 
Zamowienia zawiera istotne dla stron postanowienia. 

68. Zamawiajqcy uzna urnowe za niewaina i przystqpi do wyboru innego Wykonawcy, jeieli 
wybrany Wy konawca nie bqdzie dysponowat towarem wyni kajqcym z forrnularza ofertowego. 

69. Wykonawcorn ubiegajqcym sic o zamowienie pu bliczne przygugujq srodki ochrony prawnej 
okreilone w dziale V I  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz, 1658 2 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 
poz. 560),jeteli ich interes prawny w uzyskaniu zam6wienia doznat lub moze doznak uszuerbku 
w wyni ku naruszenia pnez Zamawiajqcego przepisow ust 

70. Protokbl wraz z zalqcznikami jest jawny. Zatqczniki do protokolu udostqpnia sie po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postqpowania, z tym ie oferty udostepnia 
sic od chwili ich otwarcia, z wyjqtkiem informacji stanowiqych tajemnice pnedsiebiorstwa w 
rozumieniu pnepisow o zwalaaniu nieuaciwej konkurencji, jekli Wykonawm, nie p6iniej nii w 
terminie sktadania ofert zastnegt, ze nie mogq one byc udostqpniane. 

71. Udostqpnienie dokumentow zainteresowany m Wy konawcom odbywad sic kdzie wg poniiszych 
zasad: 
1) Zamawiajqcy udostqpnia wskazane dokumenty po ztoieniu pisemnego wniosku pnez 

Wykonawce 
2) Zamawiajqq wyznacza termin i miejsce udostqpnienia dokumentow 
3) Zamawiajqcy wyznaczy osobe czlonkow komisji, w ktbrych obecnosci udostgpnione 

zostanq dokumenty 
4) Zamawiajqcy umoil iwi kopiowanie dokumentbw 
5) Udostqpnienie moze miec miejsce wytqcznie w siedzibie Zamawiajqcego oraz w aasie 

godzin jego urzedowania, tj. od poniedziaiku do piqtku w godzinach od 730 do 15 30 

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA 

72. Nie ujawnia siq informacji stanowiqych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o 
zwalaaniu nieuuciwej kon kurencji, jeieli Wy konawa, nie pbiniej n i i  w terminie sktadania ofert 
zastnegi, ie nie mogq one by6 udostqpniane. 



Pnez tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r, 
o zwalczaniu nieuczciwej konkuren j i  (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 aenuca 1993r. poz.211, z pozn. 
zm.) rozumie siq nieujawnione do wiadomoici pu blicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne informacje posiadajge wartog gospodara% co do 
ktorych pnedsiebiorca podjqj niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnoici oraz 
zastnegl skladajqc ofertq, ii nie mogq by6 one udostqpnione innym uczestni kom postepowania. 
Stosowne zastrzeienie Wykonawca winien zloiyc na formulanu ofertowym. W 
pneciwnym razie cads oferta zostanie uiawniona. Zamawiajqcy zaleca, a by informacje 
zastnezone jako tajemnica pnedsiqbiorstwa byly przez Wykonawce zbzone w oddzielnej, 
wewnetrznei kopercie z ozna kowaniem ,,tajjemnica przedsiqbiorstwa", lub spiete (zszyte) 
oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow oferty i oznaaone ,,tajemnica pnedsiebiorstwa". 
Numeracja stron ,,czqki niejawnej" oferty powinna pozwalad na ich dotqczenie do 
odpowiedniego miejsca ,,uqsci jawnej" oferty. 

UWAGA: 
Wykonawca nie moie zastnec informacji o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz, U. z 2006 r. N r  164 
pox,1163, N r  170 poz. 1217, Nr 227 p z .  1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 
560) oraz nie stanawiqcych tajernnicy przedsiqbiorstwa. 

Wy kaz zajqanik6w stanowiqwch integralnq uqSd niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow 
Zamowienia: 
1) formularz oferty - zalqczni k nr 1 do Specyfi ka j i  Istotnych Warunkbw Zamowienia 
2) forrnularz rteczowo-cenowy, dla poszuegolnych u$ci  zamowienia - xalqczni k nr 2/A, 2/B, 

2/C, 2/D, ZIE, 2/F, 2/G, 2/H, 211, 21J do Specyfika j i  lstotnych Warunkow Zamowienia 
3) oiwiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postqpowaniu - zatqcznik nr 3 do Specyfikacji 

Istotnych Warunkow Zamowienia 
4) W Z ~  umowy - zalqcznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamnwienia 



Zatqczni k nr I 
do Specyfikacji Istotnych Warunkbw Zam6wienia 

I n a m  I adres Wykonawcy) 

O F E R T A  
Zarnawiajqcy: 

Politechnika Gdariska 
Wydzial Inzynierii Lqdowej i ~rodowiska 

ul, G. Narutowina 11/12 
80-952 Gdansk 

Nawiqzujg do zaproszenia do wziqcia udzialu w postqpowaniu o zamowienie publiczne 
prowadzonym w trybie pnetargu nimgraniuonego powyzej 211,000 euro na dostawa 
odczynni kow, materialow i sp-tu na potrzeby ~rodowiskowego Laboratorium 
Biotechnologii Wody i ~ciekow Wydziatu Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska, 

My niiej podpisani: ................................................................................................................................... 

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

wystepujqcy w imieniu i na rzecz: 

pelna nama Wykonawcy: ............................................................................................................................................... 

adres siedziby ............................................................................................................................................... 

nr KRS lub wpisu do ewidencji 

....................................................................................................................................... dziatalnckl gospodarczej 

nr telefonu ....................................................... nr fax ................................................. 

Regon : ....................................................... NIP: ................................................. 

nazwa banku ............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... nr rachunku bankowego 

oferujemy realizacje powyzszego przedmiotu zamowienia, zgodnie z zapisami Specyfi kacji Istotnych 
Warunkow Zamowienia, za cene: 

Dla czq5ci ,,A" * 
k brutto ....................................... 

slownie: ...................... ,...,.,...,..,.,..... ....................................................-............... 
> w tym podatek VAT wynosi: .......... O/O kwota ......................... .. ......... 
;. slownie: ................................................................................................................... 
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiqcym integralnq cz# oferty. 



Dla czqici ,,B" * 
> brutto ....................................... 

.................................................................... 9 slownie: ...................... ............,.,.,,., 
.......... k w tym podatekVATwynosi: O/O kwota ...................... .. ............ 

k shwnie: ................................................................................................................... 
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiqcym integralnq czqsk oferty. 

Dla czeici ,,C" * 
L brutto ....................................... 
> slownie: ............................................................................................................. 
k wtym podatekVATwynosi: .......... YO kwota ......................................... 

................................................................................................................... i; shwnie: 

zgdnie z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiqcyrn integralnq czgM oferty. 

Dla czqgci ,,D" * 
B brutto ....................................... 
9 slownie: .............................................. .. .................................. 
';. wtym podatekVATwynosi: ..,..,..,. O/O kwota .............................. .. ....... 
k slownie: .......................... .. .................................... 
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiqcym integralnq c z q k  oferty. 

Dla czegci ,,E" * 
"r brutto ....................................... 
i. downie: ........................ ........ .... .. .............. ,,.,. ............................................... 
i. w tym podatekVATwynosi: .......... O/o kwota ......................................... 
; slownie: ................................................................................................................... 
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiqcym integralnq czesf: oferty. 

Dla q s c i  ,,F" * 
brutto ....................................... 

k slownie: ......................... .............. ................................................................... 
3 wtympodatekVATwynosi: .......... % kwota ..................... .. ................ 
i downie: ................................................................................................................. 
zgodnie z formulanem neczowo-cenowym, stanowiqcym integralnq uesd oferty. 

Dla czesci ,,G" * 
brutto ....................................... 
downie: .................... ... ..................................................................................... 

s;. wtyrn podatekVATwynosi: .......... O/O kwota ...................... ... ...... .. .... 
i. shwnie: ................................................................................................................... 
zgodnie z formularzem neczowo-cenowym, stanowiqcym integralnq aq5C oferty. 



Dla czeici ,,H" * 
k brutto ....................................... 

............................................................................................................. j;) downie: 

.......... i wtym podatekVATwynosi: O/O kwota ..................... ,. ............ .,., .. 
............................................................... k sjownie: ...............................................a.. 

zgodnie z forrnularzem rzeczowo-cenowym, stanowiqcym integralnq a@ oferty. 

Dla a q i c i  ,,I" * 
b brutto l..................l...........I.II.I.I 
i. downie: ............................................................................................................... 
3 w tym podatekVATwynosi: .......... % kwota .................... .. ................ 
2. downie: ................... ... ....................................................................................... 
zgodn ie z formularzem neczowo-cenowym, stanowiqcym integralnq czqsc oferty. 

Dla aqGci ,,J" 

L brutto ....................................... 
............................................................................................................. r;. slownie: 

.......... k w tym podatekVAT wynosi: O/O kwota ....................................... 
> downie: ....................... .. ...................................................................................... 
zgodn ie z formulanem neczowo-cenowym, stanowiqcym integralnq czqS.6 oferty. 

W cenie oferty uwzgledniliSmy wszystkie elementy cenohorcze wynikajqce zakresu i sposobu 
realizacji pnedmiotu zarnowienia. 

Oferowany pnedmiot zambwienia nie jest przedmbtem praw osbb tnecich. 

* Naleiy wypelnit tylko te a g k i  sarnbwienia, na W r e  skladana jest oferta. 

1. Oswiadczamy, ze wykonamy zamowienie w ciwu 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Oswiadczamy, ie oferujemy pnedmiot zamowienia o nastepujqcym okresie trwahSci (od daty 
produ kcji): 

Cze& ,,C" dla poz. I - 4 - 12 miesiecy * 
CzesC ,,F" - 36 miesigcy * 
CzeSd ,G" - 24 miesiqe * 
CzeSli ,,HIr - 12 miesiw * 
Czesi ,,I" dla poz. I - 26 - 24 miesiqce * 
* Naleiy skreglit jeieli nie dotyay tej a g k i  rambwlenia, na ktbrq skladana jest oferta. 

3. Okwiadczarny, t e  wraz z dostawq przedmiotu zamowienia 
1) z czqici G i H, zalqcrymy do dczvnnikow instrukcie i opisy w iezvku polskim (jeden 

egzemplarz w wersji papierowej do kaidej pozycji zamowienia); 
2) z czeici I, zalqqmy karh charaktewstvki w iezvku polskim (do kaidego odczynnika 

osobno), zgodnie z rodzajem odaynnika danego producenta. 

* Maleiy rkreklid jeieli nie dotyay tej ueki zamhienia, na kt6rq skladana jest oferta. 



4. OSwiaduamy, ie zapoznalismy sie ze specyfikacjq nie wnosimy do jej treki zastrzezeli i 
uznajemy sic za zwiqzanych okreilonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania. 

5. Oswiadczamy, ze zapoznaliimy sie z postanowieniami umowy, ktdrra stanowi zalqcznik nr 4 do 
specyfikacji. Zobowiqzujemy sic w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
okreilonych w niej warun kach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego. 

6. Uwaiamy sie za zwiqzanych niniejszq ofertq na czas wskazany w specyfika ji, czyli przez okres 
30 dni od uplywu terminu skladania ofert. 

7. Zamowienie zrealizujemy bez udzialu podwykonawcow / przy udziale podwykonawcbw, ktorzy 
bgdq realizowat wymienione q i c i  zamowienia: 

8, Akceptujemy warunki platnoici zawarte we wzorze umowy, to jest: 14 dni od dnia otnyrnania 
przez Zamawiajqcego faktury. 

9. Okw iad~amy,  ii w przypadku wyboru naszej oferty osob~osobami uprawnionaJymi do 
bezpoiredniego kontaktu z Zamawiajqcyrn i obsiugi realizacji zamowienia ze strony Wy konawcy 
bedzie/bedq: 

10. Oswiadaamy, i l  tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu pnepisow o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, kthe nie rnogq bye udostgpnione innym uczestnikom postepowania stanowiq 

............................................................................ informacje zawarte w ofercie na stronach nr: 

11. Zalqcznikami do niniejszej oferty, stanowiqcymi jej integralnq czqj;t: w: 

................................ ................., dn. ............................. 
nanva rn~ejxnvrow~ data 

................................................................... 
jpdpls I pieczqtka uprawnionego 

pnedstaw~ciela Wykonawcy) 



Zalqunik nr 2 /A  
do Specfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia 

FORM ULARZ RZECZOWO-CENOWY CZ~GC:  ,,A" 

C z e e  A - Szklo laboratoryjne, materialy z porcelany i twonyw sztuunych 



Liuba 

4 

J .  

3 

L.p. 

1 

Nazwa towaru 

2 

CzeG A - Szkb laboratoryjne, materialy z porcelany i tworzyw sztucznych 

Cena jednostkowa 
brutto 
PLN 

5 

23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 

30 

31 

32 
33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

brutto 
PLN 

6 (4x5) 

Szt. 
Szt. 
Szt. 

Szt. 

Opak. 
Opak. 
Opak. 

Opak. 

Opa k. 

Opak. 
mb 
mb 

rnb 

mb 

mb 

mb 

mb 

mb 

mb 

mb 

Statyw PP d~-~robowek, sred. 20 mm, 12-miejscowy, 190~6Ox80rnm 
Statyw PP, 4-stanowiskowy do lejkbw, sred. 40 - 160 mm 
Statyw PP, 2-stanowiskowy do lejkow, sred. 40 - 160 mm 
Tryskawka LDPE, szeroka szyla GL50, nieb, nakrqtka, nadruk DI5TILLED 
WATER, poj. 500 rnl 
Pipeta Pasteura LDPE, poj. Max. 3.0 ml, opak/500 szt. 
Rqkawice diagnost., lateksowe, rozmiar L-bezpudrowe, opak/100 szt. 
Rgkawice diagnost., lateksowe, rozmiar M-bezpudrowe, opa k/ l O O  szt. 
Kohc6wki do pipet automat. PLASTIBRAND, 500 - 5000 pl, niester., torba, 
opay200 s*. 
Kohc6wki do pipet automat. PLASTIBRAND, 50 - 1000 pl , niester., torba, 
opa~500 szt. 
Konc6wki do pipet EPPENDORF, 100 - 5000 pl, 5 x 100 szt. 
Wqi PCV, sred. 5/7 mm, gr .  scianki Imm 
Wq~PCV,S;red.7/10mm,gr,Scianki1,5mm 
Wqz Tygonowy do pornpy Heidolph PD SO01 z ghwicq SP quick o grub. 
1,6mm , sred, 0,Smm , p n e w  min.-max.: 0,7- . 8ml/min 
Wqz Tygonowy do pompy Heidolph PD 5001 z glowicq SP quick o grub, 
1,6rnrn , ired. 117mrn , przephlw min.-max.: 2,s- 34ml/min 
Wqi Tygonowy do pompy Heidolph PO 5001 z glowicq SP quick o grub. 
1,6rnrn,ired. 311rnrn, przep4yw rnin.-rnax.: 10,7 - 129,0rnl/min 
Wqz Tygonowy do pompy Heidolph PO 5001 z glowicq SP quick o grub. 
1,6mrn, ired. 4.8mrn, przeplyw rnin.-rnax.: 23.3 - 28010ml/min 
Wqz Tygonowy do pompy Heidolph PD 5001 z ghwicq SP quick o grub. 
1,6rnrn, ired. 6,6 mm, p~eptyw min. rnax . :  37 - 443,0ml/min 
Wqz Tygonowy do pompy Ismatec Ecoline VC-380 o grub. 1,6mm, Sred. 1,6 
mm, p n e p l y  min.- rnax.: 1,7 - 170 ml/min 
Wqz Tygonowy do pompy Ismatec Ecoline VC-380 o grub. 1,6mm, Bred. 3,2 
rnm , przeptyw min.-max.: 6,6 - 660 mllmin 
Wqz Tygonowy do pompy Ismatec Ecoline VC-380 o grub. 1,6mm, <red. 4,8 
mm, pneptyw min.-max.: 15 - 1500 mllmin 

Stawka podatku VAT 
I%] 

7 

5 
1 
2 

3 

1 
1 
1 

3 

1 

1 
20 
20 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 












































