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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 

 

 

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z 
dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013   poz. 907 z 

późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”na 
 

sukcesywn ą dostaw ę odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratory jnych do 
Magazynu Wydziału Chemicznego 

 

w trybie przetargu nieograniczonego 
poni żej 200 000 €  
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I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
CPV: 33696300-8, 38437000-7, 19520000-7, 

1.Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa  odczynników chemicznych oraz akcesoriów 
laboratoryjnych do Magazynu Wydziału Chemicznego. 
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 Części, z których każda będzie oceniana osobno. 
2.Zamawiający  wskazując przy opisie przedmiotu zamówienia   nazwy   producentów,  numery 
katalogowe itp.,  ma na celu wskazanie standardów jakościowych produktu oraz dokładne określenie 
przedmiotu zamówienia.  
3.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie odczynników i 
akcesoriów wymienionych w siwz, jednak w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić wraz z ofertą  szczegółową specyfikację, świadectwo kontroli jakości, certyfikaty 
analityczne (nie akceptujemy certyfikatów jednej serii odczynnika, gdyż one nie gwarantują ciągłości 
dostaw) lub inny równoważny dokument, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego 
winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach technicznych, 
jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego 
przez Zamawiającego. 
4.Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać: 
- wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, musi być   tożsamy pod względem 
charakterystyki analitycznej; 
- wymagania pozwalające na kontynuację prac doświadczalnych w ramach badań prowadzonych 
przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. 
kalibracji urządzeń;  
5.Zaoferowane przez Wykonawcę odczynniki  o parametrach /właściwościach równoważnych nie 
mogą spowodować konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych akcesoriów. 
6.Wszelkie ryzyko ( w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem 
„równoważności” spoczywa na Wykonawcy. 
7.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych 
przez Wykonawcę produktów  w szczególności za uszkodzenie sprzętu na których wykonywane są 
analizy laboratoryjne. 
8.Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu produktów  dostarczonych  do Zamawiającego w trakcie 
realizacji umowy, będącej konsekwencją niniejszego postępowania umieszczona była data produkcji,  
termin ważności, numer serii (lub nr katalogowy) oraz nazwa producenta. 
9.Przedmiot zamówienia musi być  fabrycznie nowy, pełnowartościowy,  wolny od wszelkich wad i 
uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 
10.Do dostarczonych odczynników Wykonawca winien załączyć karty charakterystyk, stosowne 
certyfikaty analityczne , potwierdzające spełnienie stawianych w siwz wymagań, lub inne ewentualne 
wymagane prawem certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie dostarczonego produktu do 
obrotu na terytorium Polski. 
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości. Ilości 
podane w formularzu rzeczowo-cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego, są to ilości 
szacunkowe. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 
 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowego ograniczenia zakupu wyszczególnionych w 
poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego (stanowiącego załącznik nr  2,2a,2b,2c, 
do SIWZ)  odczynników, akcesoriów laboratoryjnych  do swoich bieżących potrzeb. Jednocześnie 
Zamawiający może zwiększyć zakup poszczególnych odczynników  , przekraczając ilości określone w 
formularzu rzeczowo-cenowym (stanowiącym załącznik nr  2,2a,2b,2c, do SIWZ), na które będzie 
większe od szacowanego zapotrzebowanie, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez 
Wykonawcę w ofercie oraz nie przekraczając maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
wynikającego z umowy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si ę w formularzu rzeczowo-cenowym – 
załącznik nr 2,2a,2b,2c, do siwz 

2.1 Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 



 

a/   Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych. 
Uwaga: Gwarancja Wykonawcy nie może ograniczać gwarancji producenta 

b)  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia  własnym transportem, na własny koszt i na własne 
ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
c)   odczynniki oferowane Zamawiającemu muszą spełniać wszystkie normy stawiane takim towarom 
przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium 
Polski. 
d)   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
e)   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt. 7 ustawy Pzp. 
 
2.3 Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a)   Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 
b)   Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z parametrami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 
c)   Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 
d)   Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 
ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
2.4 Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i 
gwarancji zawarto we wzorze umowy, która stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

II.  TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1.Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od daty zawarcia  
umowy  do 30.12.2014 roku  lub do wyczerpania kwoty  umownej w zale żności od tego co 
pierwsze nast ąpi. 
2.Dostarczanie towaru następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy 
od daty zawarcia umowy.  
3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdą partię zamawianego towaru w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od daty zgłoszenia zamówienia. 
 
2.    Miejsce realizacji dostawy:  

Politechnika Gdańsk Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej  



 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u Pzp. 
 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

 
4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w 

oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia. 
 

V.    DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALE ŻY ZAŁĄCZYĆ DO   
SKŁADANEJ OFERTY 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ należy złożyć: 
a) oświadczenie o spełnieniu  warunków  udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do SIWZ); 
b) pisemne zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku, gdy 
Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków). 
 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1ustawy Pzp należy złożyć:  
a) oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia (zał. nr 3a do SIWZ);  
b) aktualny odpis  z właściwego rejestru lub z  centralnej ewidencji i  informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć w 
przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z póżn. zm) 
a) List ę podmiotów  należących do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp( zał. 

5 do SIWZ) 
(Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba, że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt b składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
–  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 
5.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Terminy określone w p.pkt. 2) stosuje się odpowiednio. 
 



 

 
POZOSTAŁE INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTÓW 

1. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń. 
4. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia :  

 

a)Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz.  V  pkt. 2  SIWZ winny być złożone przez 
każdego Wykonawcę.  

a) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IV 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.  

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy  w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

c) Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności 
wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców 
ubiegających się wspólnie  o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 
zakres jego umocowania. 

d) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej 
Wykonawcy. 

e) Dokument pełnomocnictwa może zostać złożony  w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego. 

f) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

g) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 
 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących  odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem bezpośrednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

 

VI.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 

w formie pisemnej oraz za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną. W przypadku porozumiewania 
się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza ten fakt.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje należy kierować na adres: 
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny,  ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z 
dopiskiem na kopercie: 
„przetarg na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych” 
  faks: (058)34860-79, e:mail: elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  



 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej,  na 
której udostępniona jest specyfikacja. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na 
której udostępniona jest specyfikacja. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Osobami  uprawnionymi  do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  
       Elżbieta Podsiadło  faks: +48   58 348-60-79 

e:mail:  elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl  od  poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –15:00.  

VII.INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

VIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

IX.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz ustawy Pzp. Treść 

oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
2.   Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta”, „Formularz cenowy” oraz niżej wymienione 

dokumenty: 

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie). 

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w rozdz. 
V  niniejszej SIWZ. 

4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej 

 

 

5. 

Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Dokument należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów 

  

 

4.   Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do  treści oraz opisu kolumn i 
wierszy. 

a) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
trwałą i  czytelną techniką oraz napisana w języku polskim. 



 

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
c) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.  
d) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
e) Oferta oraz dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawc ę. Zamawiający wymaga, aby 

ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty.  

f) Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony z ofertą, musi być w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego. 

g) Oferta Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  musi być 
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być 
podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego 
przedstawiciela – pełnomocnika. 

h) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak i w 
innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres 
Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika. 

i) Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w 
oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

j) Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien 
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

k) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
l) W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą 
być one udostępniane. 

m) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

n) Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako 
tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej wewnętrznej 
kopercie, z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

o) Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych 
opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne 
opakowanie winno być zaadresowane:  

 

Politechnika Gda ńska, Wydział Chemiczny 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gda ńsk 

      i opisane:  

Oferta na sukcesywn ą dostaw ę odczynników chemicznych oraz akcesoriów 
laboratoryjnych  

nie otwiera ć przed dniem 20.11. 2013r.godz. 10:30  
 

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu   
umożliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.  
 
5.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a 
opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 
 
6.Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 



 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową 
Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy 
założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

 
X.     MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, ul. 

G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój nr 312 
2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:00. 
3. Termin składania ofert upływa w dniu    20.11. 2013r. o godz. 10:00.  
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 zostaną    

zwrócone . 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu    20.11.2013r.o godz. 10:30   w siedzibie  Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój 312 
6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz 
adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

8. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle  informacje z 
otwarcia ofert, na wniosek Wykonawcy.  
 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których 

mowa w niniejszej SIWZ, ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu do siedziby zamawiającego, 
ubezpieczenia, cła i koszty obsługi celnej. 

2. Cenę oferty należy obliczyć w PLN. 
3. Wykonawca krajowy oblicza cenę oferty z podatkiem VAT z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  
4. Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich oblicza cenę 

oferty bez podatku VAT  
5. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w krajach trzecich oblicza cenę oferty  dodając do ceny 

oferty cło oraz koszty obsługi celnej ( baza dostaw wg Incoterms 2010 DDP z wyłączeniem VAT). 
6. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca całość przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest cena 

podana na druku „Oferta” – załączniku nr 1 do SIWZ. 
7. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie.  
8. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać 

negocjacjom i będzie  wiążąca dla stron umowy. 
9. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i 

nie będzie podlegała waloryzacji. 
10. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN.  
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.  
 

XII.    KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJ SZEJ   
OFERTY  

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące kryterium 

oceny ofert: cena  -  100 %.  
4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania 

SIWZ oraz ustawy Pzp. 
5. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa pozostałych 

ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

100⋅=
Cb

Cn
Pc  

gdzie:     Pc  – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena” 

Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 

Cb – cena ocenianej oferty  



 

6.   Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
7.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

 
8.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jak również dostawy towarów z państw trzecich, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert ;  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 
11.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 
mowa w pkt 10 lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie 
(tablica ogłoszeń).  

XIII.   INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY  
ZOSTAĆDOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona z postępowania oraz została 
wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XII 
SIWZ. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust.  2 i 3  ustawy 
Pzp. 
 

XIV.  ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 

XV.   UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 
zamówienia publicznego są określone we wzorze  umowy  w załączniku nr 4  do SIWZ. 

 
XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający unieważni postępowanie jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1  
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.  
 

XVII.    INFORMACJE  OGÓLNE 
1. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 

Wykonawca. 
2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
3. Wszystkie załączniki  stanowią integralną część SIWZ. 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 



 

 
XVIII.   POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  
PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY 
Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XIX.    ZAŁĄCZNIKI  DO SIWZ 
załącznik nr 1 - oferta  
załącznik nr 2,2a,2b,2c–formularz rzeczowo-cenowy 
załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
załącznik nr 3a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
załącznik nr 4 –  wzór umowy 
załącznik nr 5 –  informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

OFERTA 
 

 

     Zamawiaj ący: 

                                                           Politechnika Gdańska 
                                                           ul. Narutowicza 11/12 

                                                  80-233 Gdańsk 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego  ZP/ 443 /008/D/13 
 

na sukcesywn ą dostaw ę  odczynników chemicznych oraz akcesoriów laborator yjnych do 
Magazynu  Wydziału Chemicznego 

 

My niżej podpisani:  
 
imię …....................... nazwisko …...................... 
 
imię …....................... nazwisko …...................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa : 

 

Adres: 

REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego e- mail: 

 
Oferujemy realizacj ę powy ższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIW Z, za: 
Dla Części 1: 
cenę brutto: .......................................... . 

(słownie złotych: ...........................................)  
 łącznie z podatkiem VAT/ bez podatku VAT*). 
Dla Części 2: 
cenę brutto: .......................................... . 

(słownie złotych: ...........................................)  
 łącznie z podatkiem VAT/ bez podatku VAT*). 
Dla Części 3: 
cenę brutto: .......................................... . 



 

(słownie złotych: ...........................................)  
 łącznie z podatkiem VAT/ bez podatku VAT*). 
Dla Części 4: 
cenę brutto: .......................................... . 

(słownie złotych: ...........................................)  
 łącznie z podatkiem VAT/ bez podatku VAT*). 
 
 
Uwaga!  
Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich podaje cenę 
oferty bez podatku VAT. 

1. Oświadczamy , że wykonamy zamówienie w terminie: sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 
31.12.2014r. lub do wyczerpania kwoty umownej w zależności od tego co pierwsze nastąpi. 

Zobowiązujemy  się dostarczać każdą partię zamawianego towaru w terminie nie dłuższym niż 14 
dni od daty zgłoszenia zamówienia. 

 
2. Oświadczamy , że udzielamy gwarancji na okres:  

Dla Części 1 i 2 -  nie krótszy niż maksymalny oferowany    przez producenta licząc od momentu 
odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń  
Dla Części 3 i 4 -  12 miesięcy licząc od momentu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń  
 

3. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 4 do 
specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

5. Uważamy  się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 
30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6.  Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców , którzy będą realizować wymienione 
części zamówienia: 
a)  .............................................................................................................................. ................... 
b)  .............................................................................................................................. ................... 
c)  .............................................................................................................................. ................... 

7. Akceptujemy  warunki płatności określone we wzorze umowy. 

8. Oświadczamy , iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach 
nr: .......................................................................................................................................................... 

 

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 

6) ............................................................................................. 

7) ............................................................................................. 
 
.................., dn. ...................................... 

..................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
Nr post ępowania ZP/443/008/D/13   zał ącznik nr 2 do siwz 
 
 
 
               Formularz rzeczowo-cenowy 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
sukcesywn ą dostaw ę odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratory jnych do 

Magazynu Wydziału Chemicznego 
 

Część1-  Odczynniki do HPLC i do analizy ACS nie gorsze niż Merck 
 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

ilo ść 
w 

szt. 

Opis 
oferowanego  
przedmiotu 

zam. 
(producent, 

nr kat.) 

Cena 
jednost. 

netto 

Cena  
jednost. 
brutto 

Warto ść 
brutto 

1.  

1000302500 Acetonitryl do chromatografi 
cieczowej HPLC, Reag. PhEur. Czystość 
>=99.9%, pozostałości po odparowaniu 
<=2.0mg/l, zawartość wody <=0.02%, 
Kolor <=10Hazen, kwasowość 
<=0.0002meq/g,zasadowość 
<=0.0002meq/g. Filtrowany przez filtr 0.2 
µm. Odpowiedni do UPLC, UHPLC, Ultra 
HPLC. Zgodny z Reag.PhEur i ASC.  

 

100     

2.  
1060442500 Dichlorometan do 
chromatografii cieczowej HPLC, 
czystość >=99.9%, pozostałości po 
odparowaniu <=5.0mg/l, kwasowość 
<=0.0002meq/g, zasadowość 
<=0.0002meq/g, zawartość wody 
<=0.01%. Filtrowany przez filtr 0.2 µm. 
Stabilizowany 2-metylo, 2 butenem. 

40     

3.  
1043912500 n-heksan do 
chromatografii cieczowej ,  czystość 
>=98.0%, pozostałości po 
odparowaniu <=1.0mg/l, kwasowość 
<=0.0002meq/g, zasadowość 
<=0.0002meq/g, zawartość wody 
<=0.01%. Filtrowany 

40     

4.  
1060072500 metanol do 
chormatografii cieczowej,   czystość 

160     



 

>=99.9%, pozostałości po 
odparowaniu <=2.0mg/l, kwasowość 
<=0.0002meq/g, zasadowość 
<=0.0002meq/g, zawartość wody 
<=0.02%. Filtrowany przez filtr 0.2 µm. 
Zgodny z Reag.PhEur., ACS 
Odpowiedni do UPLC, UHPLC, Ultra 
HPLC 

5.  
1043672500 n-heksan do analizy , 
zgodny z ACS czystość >=99.0%, 
pozostałości po odparowaniu 
<=0,001%, kwasowość 
<=0.0002meq/g, zasadowość 
<=0.0002meq/g, zawartość wody 
<=0.005%. aromaty (jako benzen) 
<=0,01%, związki siarki (jako S) 
<=0,005%, Al <=0,00005%  

B <=0,000002%, Ba <=0,00001%, Ca 
<=0,00005%, Cd <=0,000005%, Co 
<=0,000002%, Cr <=0,000002%, Cu 
<=0,000002%, Fe <=0,00001%, Mg 
<=0,00001%, Mn <=0,000002%, Ni 
<=0,000002%, Pd <=0,00001%, Sn 
<=0,00001%, Zn <=0,00001% 

32     

                                                                      Ogółem wartość brutto  
 
 
Ogółem warto ść brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 

Wartość na formularzu „Oferta” nie może być rozbieżna  z  wartością wynikającą z formularza 
rzeczowo-cenowego, który jest załącznikiem  do „Oferty” . 

Cena  powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

................................................... 
            
                                                         (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nr post ępowania ZP/ 443/008/D/13   zał ącznik nr 2a do siwz 
 
 
               Formularz rzeczowo-cenowy 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
sukcesywn ą dostaw ę odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratory jnych do 

Magazynu Wydziału Chemicznego 
 
 
Część 2- Odczynniki Chemiczne nie gorsze ni ż Vinc 
 

 
l.p 

 
Wyszczególnienie 

Ilość 
w 

szt. 

Nr 
katalogow

y 

Opis 
oferowane
go przed. 

zam. 
producent, 

nr kat. 

Cena 
jedn. 
netto 

Cena 
jedn. 

brutto  

Wartość 
brutto 

1. Aceton czda 1l 1100 102480111     

2. Amoniakalna woda czda 
1l 

80 134963118 
 

    

3. Amonu azotan czda 1kg 10 136990111     

4. Amonu chlorek czda 
1kg 

10 137260114     

5. Amonu nadsiarczan  
czda 1kg 

5 139190110     

6. Amonu rodanek czda 1 
kg 

3 139580426     

7. Amonu siarczan czda 1 
kg 

5 139720110     

8. Amonu węglan czda 1 
kg 

10  140360111     

9. Amonu wodorowęglan 
czda 1 kg  

5 140370115 
 

    

10. Anilina czda 1l 3 145830119     
11. Benzaldehyd cz.1l 10 161530427     
12. Butanol – 1 czda 1l 30 203230115     
13. Butanol-2 czda 1l 5 203270113      
14. Chlorobenzen czda 1l 50 227660118     
15. Chloroform czda 1l 650 234431116      
16. Cykloheksan czda 1l 100 256420115     
17. Cynku chlorek czda 1kg 10 264170113     

18. Czterochloroetylen cz. 
1l 

40 275920413     

19. 
Czterohydrofuran czda 
1l 

60 278200118     

20. 
Denaturat 5l 50 M0000000

8 
    

21. 
Dwumetyloformamid 
czda 1l 

60 355120112     



 

22. Formaldehyd 36-38% 
czda 1l 

5 432173111      

23. Eter etylowy czda 1l 500 384210114     
24. Eter naftowy 40/60 czda 

1l 
200 384690115     

25. Etylowy alkohol 96% 
czda 1l 

100 396420113     

26. Etylowy alkohol bezw. 
99,8% czda 1l 

50 396480111 
 

    

27. Etylu octan czda 1l 300 405030115     
28. Etylu octan cz. 18 l 10 405030421     
29. Gliceryna czda 1l 40 443320113     
30. Glikol etylenowy czda 

1l 
40 446630117     

31. Glukoza czda 1kg 10 459560117     
32. Heksan frakcja z nafty 

cz. 20l 
15 466400426     

33. Ksylen czda 1l 50 520860119     
34. Kwas aminooctowy 

czda 1kg 
10 527560117 

 
    

35. Kwas azotowy czda 5l 25 529603115     
36. Kwas borowy czda 1kg 10 531360115     
37. Kwas cytrynowy czda 

1kg 
15 538210118     

38. Kwas octowy lodowaty 
czda 1l 

120 568760114     

39. Kwas orto-fosforowy  
85% czda 1l 

20 569150111     

40. Kwas siarkowy czda 1l 150 575000115     
41. Kwas solny 0,1n 

odważka analityczna 
150 575313163     

42. Kwas solny czda 5l 50 575283115     
43. Kwas szczawiowy czda 

1kg 
10 575860111     

44. Kwas trójchlorooctowy 
czda 1 kg 

53 577970115     

45. Magnezu chlorek 6-cio 
wodny czda 1kg 

10 612050110     

46. Magnezu siarczan 
bezw.czda 1kg 

20 613780111     

47. Manganu azotan czda 
1kg 

10 615820113     

48. Metanol czda 1l 900 621990110     
49. Metanol do HPLC 2,5l 40 621991154     
50. Metylenu chlorek czda 

1l 
450 628410114 

 
    

51. Mocznik czda 1kg 10 661530115     
52. Octowy bezwodnik czda 

1l 
15 693870115     

53. Perhydrol czda 1l 60 885193111     
54. Potasu azotan czda 1kg 10 738910115     
55. Potasu chlorek czda 1kg 15 739740114     



 

56. Potasu fosforan II zas. 
bezw.czda 1kg 

10 742100117     

57. Potasu jodek czda 1kg 8 743160117     
58. Potasu jodek czda 500g 10 743160117     
59. Potasu nadmanganian 

czda 250 g  
5 743880111 

 
    

60. Potasu octan czda 1kg 5 744330113     
61. Potasu węglan 

bezw.czda 1kg 
10 746570114     

62. Potasu wodorotlenek 
0,1n odważka 
analityczna 

50 746823165     

63. Potasu wodorotlenek 
czda 1kg 

50 746800113     

64. Propanol – 2 czda 1l 200 751500111     
65. Propanol-1 czda 1l 10 751460114     
66. Sacharoza czda 1kg 10 772090110     
67. Silikonowy smar do 

celów laboratoryjnych 
50g. 

60 786260536     

68. Sodu azotyn czda 1kg 2 792690115     
69. Sodu chlorek czda 1kg 60 794121116     
70. Sodu fosforan I zas. 2 

wodny czda 1kg 
5 799190116     

71. Sodu fosforan II 
zas.bezw.czda1kg 

10 799230112     

72. Sodu octan bezw.czda 1 
kg 

10 805640115     

73. Sodu siarczan bezw.czda 
1kg 

15 807870111     

74. Sodu tiosiarczan  5-cio 
wodny czda 1kg  

10 809580111     

75. di-Sodu wersenian czda 
1kg 

4 879810112     

76. Sodu węglan bezw.czda 
1kg 

10 810560119     

77. Sodu wodorosiarczyn r-r 
40% cz.1l 

10 808165428 
 

    

78. Sodu wodorotlenek 0,1n 
odważka analityczna 

100 810933162     

79. Sodu wodorotlenek czda 
1kg 

100 810981118     

80. Sodu wodorowęglan 
czda 1kg 

15 810530115 
 

    

81. Srebra azotan 0,1n 
odważka anal. 

30 814340160     

82. Srebra azotan czda 250g 8 814322777     
83. Toluen czda 1l 180 837040114     
84. Wapnia chlorek bezw. 

czda 1kg granulki 
30 874870116     

85. Bibuła filtracyjna 
jakościowa średnia 

30 977460510     



 

wym.± 45x56 cm (opak. 
100 arkuszy) 

86. Bibuła filtracyjna 
jakościowa miękka 
wym.± 58x58 cm (opak. 
250 arkuszy) 

10 973234511     

87. Papierki wskaźnikowe 
ph 1-14 
(dł. 5m, szer. 7 mm) 

100 710741289 
 

    

88. Sączki ilościowe 
miękkie 11 cm 

20 978424518 
 

    

89. Sączki ilościowe średnie 
12,5 cm 

15 978455517     

90. Sączki jakościowe 
średnie 9 cm  

 978774513     

91. Sączki jakościowe 
średnie 11 cm 

 978776515     

92. Sączki jakościowe 
średnie 12,5 cm 

 978778512     

 Ogółem wartość brutto   

 
 
 
 
 
Ogółem warto ść brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 

Wartość na formularzu „Oferta” nie może być rozbieżna  z  wartością wynikającą z formularza 
rzeczowo-cenowego, który jest załącznikiem  do „Oferty” . 

Cena  powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu  zamówienia. 

 

 
 
 
 

................................................................................................ 
            
                                                                                             (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
            
                                                                                               do występowania w imieniu Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 Nr post ępowania   ZP/ 443 /008/D/12            zał ącznik nr  2b  do siwz 

 

                                     FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 
do  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

sukcesywną dostawę odczynników chemicznych oraz  artykułów laboratoryjnych do Magazynu  
Wydziału Chemicznego 

Część 3 Akcesoria laboratoryjne 
 
 

L.p. 

 
 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

 
Nie gorsze 
niż 
nr 
katalogowy 

 
 

Ilość 

 
Opis oferowanego 

przedmiotu zamówienia: 
producent, nr kat. 

Cena  
jedn. 

netto za 
1 opak. 

Cena  
jedn. 
Brutto  
za 1 
opak. 

 
 

Wartość 
brutto 

1. Probówki wirówkowe 
typu Eppendorf poj. 
0,5ml, (ø8x30mm) z 
dnem stożkowym, z 
płaskim wieczkiem na 
zawiasie, z podziałką co 
0.1ml do 0.5ml i polem 
do opisu z zamknięciem 
SafeLock, bezbarwne, 
wykonane zPP, 
autoklawowalne, nie 
sterylne 

 

 
25-0500-0L 

Medlab-
Products 

20 opak./ 
1000 szt 
w opak. 

    

2. Probówki wirówkowe 
typu Eppedorf o 
poj.1,5ml,( 
(ø11x40mm) 
z dnem stożkowymi 
płaskim wieczkiem na 
zawiasie, z podziałką  
0,1;1, 0; 1,5ml i polem 
do opisu, 
bezbarwne,wykonane z 
PP, autoklawowalne, 
nie sterylne bezbarwne 

 
25 1500-0 
Medlab-

Products - 

240 opak./ 
500 szt. w 

opak. 

    

3. Probówki wirówkowe  
typu Eppendorf o poj. 
2ml, (ø10x40mm) z 
dnem soczewkowym i 
płaskim wieczkiem na 
zawiasie z podziałką od 
0,5 do 2,0ml co 0,5ml i 
polem do opisu, 
bezbarwne, wykonane z 
PP o podwyższonej 
przezroczystości, 
autoklawowalne, nie 
sterylne, bezbarwne 

 
25-2000-1 
Medlab-
Products 

60 opak/ 
500 szt. w 

opak. 

    

4. Probówki wirówkowe  
typu Eppendorf poj. 1,5 
ml, (ø11x40mm) z  
dnem  stożkowym, z 
płaskim wieczkiem na 
zawiasie, z podziałką , z 
podziałką 0,1; 0,5; 1,0; 
1,5 ml z zamknięciem 
SAFE LOCK, 
bezbarwne, wykonane z 
PP, autoklawowalne, 

 
25-1500-0L 

Medlab-
Products 

60opak. 
/500 szt. 
w opak. 

    



 

nie sterylne 
5. Probówki do PCR 

poj. 0,2ml, wieczko 
płaskie, bezbarwne 

27-1023-0M 
Medlab-
Products 

60 opak 
/1000 szt. 
w opak. 

    

6. Końcówki typu 
Eppendorf poj. do 
200µl,do 
automatycznych pipet 
laboratoryjnych, klasa 
superior,  bezbarwne, 
wykonane z PP, w 
torbie foliowej 

80-0100-0 
Medlab-
Products 

30 opak/ 
1000 szt. 
w opak. 

    

7. Końcówki typu Gilson 
poj. do 200µl, 
bezbarwne, do 
automatycznych pipet 
laboratoryjnych,klasa 
Superior, bezbarwne, 
wykonane z PP, w 
torbie foliowej 

 
80-0200-0 
Medlab-
Products 

250 opak 
/1000 szt. 
w opak. 

    

8. Końcówki typu 
Eppendorf poj. do 
1000µl, bezbarwne, do 
automatycznych pipet 
laboratoryjnych, klasa 
Superior, z PP, w torbie 
foliowej 

 
80-1000-0 
Medlab-
Products 

350 opak 
/500 szt. 
w opak. 

    

9. Końcówki typu Medlab 
poj. do 5000µl, 
bezbarwne 

 
80-5000-0 
Medlab-
Products 

200 opak 
/200 szt. 
w opak. 

    

10. Mikrokońcówki typu 
Eppendorf Cristall poj. 
od 0,1µl do 10µl, 
bezbarwne, do 
automatycznych pipet 
laboratoryjnych, 
wykonane z PP, w 
torbie foliowej 

 
80-0010-0 
Medlab-
Products 

20 opak 
/1000 szt. 
w opak. 

    

11. Mikrokońcówki typu 
Gilson Pipetman poj od 
0,1µl do 10µl, ze 
znacznikami 
pojemności: 2 i 10 µl , 
bezbarwne, wykonane z 
PP, w torbie foliowej 

 
80-0010-1 
Medlab-
Products 

200 opak / 
1000 szt. 
w opak. 

    

12. Pisaki laboratoryjne  
Sharpie 

92-9010-
1,2,4,8 

92-9011-
1,2,4,8 

Medlab-
Products 

18 opak 
/12 szt. w 

opak. 

    

13. Szalki Petriego śr.90 
mm, wys.16 mm, bez 
wentylacji, aseptyczne 

 
51-0091-0A 

Medlab-
Products 

50 opak./ 
600 szt. w 

opak. 

    

14. Kuwety pół-micro, o 
poj.0,5-2,5ml, 
dwuścienne, z PS 

38-6252-0 
Medlab-
Products 

20opak. 
100 szt. w 

opak. 

    

15. Szkiełka nakrywkowe 
Superior o wym 
(22x22mm) 

42-2222-0 
Medlab 
Products 

20 opak. 
1000szt. 
w opak. 

    

16. Probówki o poj. 11ml 
(ø16x100mm)okrągłode
nne, z PS z 
korkiem,pakowane po 
5szt.sterylne 

20-1611-0S 
Medlab 
Products 

400opak. 
5 szt. w 
opak. 

    

                                                                                         Ogółem warto ść brutto   
 
 



 

 
 
 
Ogółem warto ść brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 

Wartość na formularzu „Oferta” nie może być rozbieżna  z  wartością wynikającą z formularza 
rzeczowo-cenowego, który jest załącznikiem  do „Oferty” . 

Cena  powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 

 

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

            
                                                                                             (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
            
                                                                                               do występowania w imieniu Wykonawcy) 
 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Nr post ępowania ZP/443 /008/D/13    zał ącznik nr 2c do siwz 
 
 
 
 
 
                  Formularz rzeczowo-cenowy 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  sukcesywną dostawę 
odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych do Magazynu Wydziału Chemicznego 

 
 
Część 4- sukcesywna dostawa r ękawic diagnostycznych 
 

 
 

L.p. 
 

Wyszczególnienie 
ilość 

 
Opis 

oferowanego 
przedmiotu 
zamówienia 

(nr 
katalogowy, 
producent) 

Cena  
jednost. 

netto 

Cena 
jednost. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. Rękawice diagnostyczne lateksowe 
bez pudrowe z wewnętrzną warstwą 
polimerową , powierzchnia 
zewnętrzna rękawicy teksturowana na 
całej powierzchni , mankiet 
równomiernie rolowany , długość 
rękawicy min. 240 mm , grubość na 
palcu mediana 0,13 mm ± 0,01 mm , 
zawartość protein poniżej 30 µg/g, 
AQL 1,5 rozmiar od XS do XL, op. a” 
100 szt. Rękawice oznakowane jako 
wyrób medyczny i środek ochrony 
indywidualnej w KAT. I do 
minimalnego ryzyka. Przebadane na 
przenikalność mikroorganizmów 
zgodnie z ASTM F 1671-07  

 – parametry potwierdzić badaniami 
producenta lub niezależnymi nie 
starszymi niż z 2012 r. 
 

 
1800 
op. 

100 szt. 
w op. 

    

2. Rękawice diagnostyczne nitrylowe 
bezpudrowe do procedur wysokiego 
ryzyka , teksturowane na końcach 
palców, chlorowane , mankiet 
równomiernie rolowany , długość 
rękawicy min. 295 mm, grubość 

300 op. 
100 szt. 
w op. 

    



 

rękawicy na palcu 0,15 mm ±  0,01 
mm, AQL 1,5 . Zgodność z normami 
EN 455 -1-2-3, EN 374-1-2-3. EN 
380,EN 420, 

Rękawice oznakowane jako wyrób 
medyczny i środek ochrony osobistej 
w kat.III. 

Przenikalność wirusów spełniające 
ASTM F1671-07.Rozmiar od XS do 
XL, op. A :100szt.-parametry 
potwierdzić badaniami producenta lub 
niezależnymi nie starszymi niż z 
2012r. 

4. Rękawice winylowe bezpudrowe 
,grubość rękawicy na palcu min. 0,11 
mm , na dłoni 0,10 mm, zgodność z 
EN 455 -1-2-3 , EN 374-1-2-3, 
rozmiar S , M , L, XL, pakowane 
a”100 szt. – 
Przebadane na przenikalność 
mikroorganizmów zgodnie zz ASTM 
F 1671-07 
- parametry potwierdzić kartą 
techniczną producenta nie starszą niż z 
2012r. 

30 op. 
100 szt. 
w op. 

    

                                                 
                                                                   Ogółem wartość brutto  

 

 
 
 
 
Ogółem warto ść brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 

Wartość na formularzu „Oferta” nie może być rozbieżna  z  wartością wynikającą z formularza 
rzeczowo-cenowego, który jest załącznikiem  do „Oferty” . 

Cena  powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu   zamówienia. 

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

            
                                                                                             (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
            
                                                                                               do występowania w imieniu Wykonawcy) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

......................................    ...............,dnia........................ 

 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP/443 /008/D/13 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu  

(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego  na: 

sukcesywn ą dostaw ę odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratory jnych do 
Magazynu Wydziału Chemicznego 

 
oświadczam, że spełniamy warunki udziału w post ępowaniu dotycz ące: 

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2) posiadania  wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 

-------------------------------------------------------------- 

(podpis i pieczątka osoby/osób 
upoważnionych do występowania w imieniu 

wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3a do SIWZ 

 
 
 
 
......................................            ..............., dnia........................ 

 (pieczątka Wykonawcy) 

 
 

Nr post ępowania: ZP/ 443 /008/D/13  

 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania 

(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego  na: 

sukcesywn ą dostaw ę odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratory jnych do 
Magazynu Wydziału Chemicznego 

oświadczam, że: 

nie ma podstaw do wykluczenia nas z post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
zamówie ń publicznych 

 

-------------------------------------------------------------- 

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
do występowania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ  

 
 
....................., dnia ....................... 2013 r.  

........................................  
(pieczątka Wykonawcy)  
 
 
Nr post ępowania: ZP/  443  /008/D/13  
 
 
 
 

INFORMACJA  
o przynale żności Wykonawcy do grupy kapitałowej  

 
wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d 
ustawy Prawo zamówień publicznych  
 
Informujemy, że:  
□ Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).  

□ Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*  
 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**  
1. …………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………  

 
(…)  
 
 
………….……………………………………..  
Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku 
oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców  
 
 
* odpowiednie zaznaczyć  
** uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 
pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 
50, poz. 331 z późn. zmianami) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr post ępowania:  ZP/ 443 /008/D/13                          Załącznik nr 4 do siwz 
  

 
      
 
 
                WZÓR 

                                    UMOWA  DOSTAWY Nr          /WCH/13 

                       
zawarta w dniu .......................2013 roku w Gdańsku 
 
pomiędzy: 
Politechnik ą Gdańską, Wydziałem Chemicznym  z siedzibą w 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12  
REGON 000001620 
NIP 584-020-35-93 
reprezentowan ą przez: 
prof. dr hab. in ż. Sławomira Milewskiego - Dziekana Wydziału  Chemicznego PG , działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej  Zamawiaj ącym  
 
oraz 
..................................................... 
z siedzibą w.........................wpisanym do KRS/CEIDG ..................................... 
REGON ......................... 
NIP .................................. 
reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Wykonawc ą 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych 
(tj.Dz.U. z 2013r.  poz.907 – z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1.Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych  i akcesoriów laboratoryjnych  do 
Magazynu Wydziału Chemicznego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 
...........2013r. oraz ofertą z dnia .....2013r. złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej 
umowy i będącymi jej integralną częścią. 

 
2.Przedmiot umowy jest  nowy, pełnowartościowy, jest wolny od wszelkich wad fizycznych, bez wcześniejszej 
eksploatacji  i nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 
 
 

§ 2 
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNO ŚCI 

 
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą cenę: 
Część 1: 
brutto: ........................... PLN 
słownie złotych(.................................) PLN 
 
w tym podatek VAT: ............ PLN  
 
Część 2: 
brutto: ........................... PLN 
słownie złotych(.................................) PLN 



 

 
w tym podatek VAT: ............ PLN 
 
Część 3: 
brutto: ........................... PLN 
słownie złotych(.................................) PLN 
 
w tym podatek VAT: ............ PLN 
 
 
Część 4: 
brutto: ........................... PLN 
słownie złotych(.................................) PLN 
 
w tym podatek VAT: ............ PLN 
 
 
2.Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, koszty przewozu, opakowania, załadunku, rozładunku, 
wniesienia oraz ubezpieczenia na czas przewozu. 
 
3.Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

 
4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
 

§ 3 
 

             TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1.Termin realizacji przedmiotu umowy: sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 31.12.2014r. lub do wyczerpania 
kwoty umownej w zależności od tego co pierwsze nastąpi. 
 
 

§ 4 
 

                                                WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1.Dostawa przedmiotu umowy  następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od 
daty zawarcia umowy.  
 
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdą partię zamawianego towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od daty zgłoszenia zamówienia. 
 
3.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego oraz 
ubezpieczy towar w transporcie we własnym zakresie i na własne ryzyko. 
 
4.Przedmiot umowy obejmuje jego rozładunek oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez osobę o której 
mowa  ust.13  niniejszego paragrafu. 
 
5.Do dostarczanych towarów objętych przedmiotem umowy,  Wykonawca winien załączyć  stosowne dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie dostarczonego produktu do obrotu na terytorium Polski oraz w przypadku 
odczynników certyfikaty analityczne. 
 
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości. Ilości podane w 
formularzu rzeczowo-cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego, są to ilości szacunkowe. Rzeczywiste ilości 
wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 
 
7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowego ograniczenia zakupu wyszczególnionych w 
poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2,2a,2b,2c, do SIWZ  
laboratoryjnych wyrobów szklanych do swoich bieżących potrzeb. Jednocześnie Zamawiający może zwiększyć 
zakup poszczególnych wyrobów szklanych , przekraczając ilości określone w formularzu rzeczowo-cenowym 
(stanowiącym załącznik nr 2,2a,2b,2c,  do SIWZ), na które będzie większe od szacowanego zapotrzebowanie, 
przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie oraz nie przekraczając 
maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego z umowy. 
Z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
 
8.Wielkość każdej dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie, 
faksem lub drogą elektroniczną. Dokładny termin i godzina dostawy towarów objętych przedmiotem  umowy 
powinien być  na co najmniej jeden dzień przed planowaną dostawą uzgodniony z Zamawiającym.  



 

 
9.Każda partia towarów objętych przedmiotem umowy będzie opakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
 
10.W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
wymiany uszkodzonego towaru objętego przedmiotem umowy  na wolny od wad. 
             
11.W razie stwierdzenia w dostarczonym przedmiocie umowy wad lub braków, Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy wymiany wadliwego towaru  lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie 7 dni od daty 
zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.  
 
12.Termin realizacji umowy określony w § 4 ust.2 niniejszej umowy, uznaje się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca 
dostarczył przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym. 
 
 
13.Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem 
umowy: 
Ze strony Zamawiającego :                  
.........................................  
Ze strony Wykonawcy: 
......................................... 
14.Nazwa, parametry techniczne oraz cena przedmiotu umowy dostarczonego do Zamawiającego muszą być 
zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru  wadliwego lub niespełniającego warunków 
umowy oraz warunków określonych w siwz, Zamawiający nie dokona jego odbioru. 

 
 
§ 5 

     GWARANCJA 
1.Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres: 
dla Części 1 i 2(odczynniki chemiczne)  - nie krótszy niż maksymalny oferowany przez producenta, licząc od 
odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 
dla Części 3 i 4 – 12 miesięcy od daty odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń  
 

    
 § 6 

             KARY   
 
1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić  Zamawiającemu kary umowne   

a)za opóźnienie w dostawie poszczególnych partii towarów  w wysokości 0,1% ceny  brutto złożonego 
zamówienia  za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu dostawy danej partii 
towaru do dnia dostawy  włącznie. 

 
b)Za opóźnienia  w wymianie  wadliwego towaru na nowy, wolny od wad lub w uzupełnieniu braków ilościowych 
zgodnie z  § 4ust.11 umowy, w wysokości  0,1% ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, począwszy od 
pierwszego dnia po upływie terminu wymiany towaru do dnia wymiany włącznie. 
 
c)Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto określonej 
w §2 ust.1 niniejszej umowy. 
 
2.Zamawiający zobowiązuje się  zapłacić  Wykonawcy karę  umowną  za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego- z wyłączeniem okoliczności określonych w art.145 ust.1 ustawy Pzp-  w 
wysokości 10% ceny  brutto określonej w §2 ust.1 niniejszej umowy.     

3.W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kary umownej , strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
 
4.Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenie kary umownej z przysługującej mu ceny za fakturę. 
 
5.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu uzyskania 
informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 
 
 

§ 7 
                                                  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 
1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy  Pzp  nie stanowią inaczej.  
 
2.Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 



 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 
 
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
5.Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

  
 
 

Załączniki do umowy: 
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia.................2013r. 
2. Oferta z dnia ....................2013r. złożona przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY                                                                                       

 
 
 
 


