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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 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) zwanej 

dalej „ustawą Pzp” 

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

 

 

  
  

w trybie przetargu nieograniczonego 
poniżej 207 000 €  
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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej 207 000 Euro, 
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z 
póź.zm.), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.    

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna  dostawa  odczynników specjalistycznych do mikrobiologii, odczynników do 
biologii molekularnej, odczynników  do hodowli bakteryjnej , akcesoriów do przygotowywania próbek oraz materiałów 
laboratoryjnych oraz  eksploatacyjnych  do HPLC. 

CPV: 33696300-8, 33141420-0, 19520000-7, 24960000-1, 33793000-5, 38437000-7, 38437100-8,  

2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części ze względu na różne zespoły badawcze. 
Każda część będzie oceniana osobno. 
 
Część 1- akcesoria do przygotowywania próbek oraz materiały laboratoryjne 
Część 2- odczynniki specjalistyczne do mikrobiologii 
Część 3- akcesoria i materiały eksploatacyjne do HPLC Agilent 1200 series 
Część 4- akcesoria i odczynniki do hodowli tkankowej 
Część 5- Odczynniki specjalistyczne  
Część 6- odczynniki do biologii molekularnej 
Część 7- odczynniki do hodowli bakteryjnej 
Część 8- naczynia do hodowli komórek eukariotycznych 
Część 9- podłoża do hodowli bakteryjnej 
 
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu rzeczowo-cenowym – załącznik nr 2,2a,2b,2c,2d, 
2e,2f, 2g,2h,  do siwz) 

1)Zamawiający określił przedmiot zamówienia używając nazw konkretnego producenta i konkretnego produktu ze względu 
na potrzeby Zamawiającego (kontynuacja badań) które tylko ten produkt może spełnić. 
 
2)Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 
3)W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą  szczegółową specyfikację, świadectwo 
kontroli jakości, certyfikat analizy lub inny równoważny dokument, z którego  w sposób nie budzący wątpliwości 
Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny z opisanym przez Zamawiającego. 
4)Zaoferowane przez Wykonawcę  produkty muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, 
muszą być o takich samych lub lepszych  parametrach, technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 
5)Odczynniki muszą być tożsame pod względem charakterystyki analitycznej, muszą pozwalać na kontynuację badań 
naukowych prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym 
np. kalibracji urządzeń. 
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  dostarczanych 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)Zaoferowane przez Wykonawcę odczynniki    o parametrach /właściwościach równoważnych nie mogą spowodować 
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych akcesoriów. 
 
10)Przedmiot zamówienia musi być  fabrycznie nowy, pełnowartościowy,  wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji. 
 
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 produktów  wyszczególnionych   w 
poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik (nr 2, 2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g, 2h, ) do 
SIWZ   do swoich bieżących potrzeb. Jednocześnie Zamawiający może zwiększyć zakup poszczególnych produktów   



przekraczając ilości określone w formularzu rzeczowo-cenowym  stanowiącym załącznik (nr 2, 2a,2b,2c,2d,2e,2f, 2g,2h, )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 tytułu  nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
 
3.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)   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
d)   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 
 
4.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. 
 
5.Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i gwarancji zawarto we 
wzorze umowy, która stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

III.TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1.Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:  
sukcesywnie od daty zawarcia  umowy  do 30.06.2015 roku  lub do wyczerpania kwoty umownej w zależności od tego 
co pierwsze nastąpi. 
Dostarczanie towaru następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od daty zawarcia umowy.  
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. Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci wymienionych w przepisie art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp zasobów, gdy dotyczy wiedzy i doświadczenia, łączy się z koniecznością uczestniczenia tego podmiotu 
w realizacji zamówienia. Uczestnictwo to może mieć dowolną, dozwoloną prawem formę (np. podwykonawstwo, 
doradztwo, konsultacje).  

 
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 O ŚWIADCZENIA, JAKIE NALE ŻY ZAŁ ĄCZYĆ 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. 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. 1 ustawy Pzp należy złożyć:  
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. 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) Listę 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 i 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 :  
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 pkt 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający 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 
WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ I SPOSOBIE  PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń 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: 
 sukcesywna dostawa odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 

laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

                                                                              ZP/ 125  /008/D/14 

 faks: (058) 348 60-79,  e:mail: elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl , barbara.bieniek@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, Barbara Bieniek,  faks: +48   58 348-60-79;  e:mail: elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl 
barbara.bieniek@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 ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
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 na daną Część. 
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. 
5.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i  czytelną techniką oraz 
napisana w języku polskim. 
6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
7.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z 
datą naniesienia zmiany.  
8.Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
9.Oferta oraz dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę. 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.  
10.Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony z ofertą, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego. 
11.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. 
12.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. 
13.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. 
14.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. 
15.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
16.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. 
17.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. 
18.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. 
19.Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających 
odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:  

 



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

      i opisane:  
 

przetarg na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 
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nie otwierać przed dniem  02.04.2014r. 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.  
 
20.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”.  
 
21.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   02.04. 2014r.  o godz. 10:00.  
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 zostaną    zwrócone . 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.04.2014r. 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 NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OF ERTY  
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  ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 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. UNIEWA ŻNIENIE 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   PRZYSŁUGUJ ĄCYCH  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.    ZAŁ ĄCZNIKI  DO SIWZ 
załącznik nr 1 - oferta  
załącznik nr 2,2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g, 2h,  – 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 
 
    Zamawiający: 

                                                            Politechnika Gdańska 
                                                          Wydział Chemiczny 

                                                             ul. Narutowicza 11/12 
                                                  80-233 Gdańsk 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 
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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 realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za: 
Część 1: 
cenę brutto: ...........................................PLN 
(słownie złotych: ...........................................)  
w tym podatek  Vat.................................PLN.  
 
Część 2: 
cenę brutto: ...........................................PLN 
(słownie złotych: ...........................................)  
w tym podatek  Vat.................................PLN.  
 
 
Część 3: 
cenę brutto: ...........................................PLN 
(słownie złotych: ...........................................)  
w tym podatek  Vat.................................PLN.  
 
Część 4: 
cenę brutto: ...........................................PLN 



(słownie złotych: ...........................................)  
w tym podatek  Vat.................................PLN.  
 
Część 5: 
cenę brutto: ...........................................PLN 
(słownie złotych: ...........................................)  
w tym podatek  Vat.................................PLN.  
 
Część 6: 
cenę brutto: ...........................................PLN 
(słownie złotych: ...........................................)  
w tym podatek  Vat.................................PLN.  
 
Część 7: 
cenę brutto: ...........................................PLN 
(słownie złotych: ...........................................)  
w tym podatek  Vat.................................PLN.  
 
Część 8: 
cenę brutto: ...........................................PLN 
(słownie złotych: ...........................................)  
w tym podatek  Vat.................................PLN.  
 
Część 9: 
cenę brutto: ...........................................PLN 
(słownie złotych: ...........................................)  
w tym podatek  Vat.................................PLN.  
 
 
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 31.06.2015r. lub do 
wyczerpania kwoty umownej w zależności od tego co pierwsze nastąpi. 

Dostarczanie towaru następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od daty zawarcia umowy.  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdą partię zamawianego towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
zgłoszenia zamówienia. 

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres taki sam ile wynosi okres gwarancji producenta,  liczony  od dnia 
odebrania towaru 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. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie 
mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ................................................................... 

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

 

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

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

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

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

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

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



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

7) ............................................................................................. 

 
 
.................., dn. ...................................... 

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

(podpis i pieczątka wykonawcy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ                                                                                                       

Nr postępowania: ZP/125 /008/D/14      

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

 

Część 1:AKCESORIA DO PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK ORAZ MATERIAŁY LABOR ATORYJNE 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. 
Ilość  

 

Opis 
oferowanego 

przedmiotu zam. 
Nr kat., 

producent 

 
cena jedn. 

brutto 
Wartość 
brutto   Cena 

jedn.netto 

1.  
SĄCZKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
GF/D 110MM nie gorsze niż VWR nr 

kat. 513-5239  

opak.25 
szt 

2     

2.  
SĄCZKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO 

GF/D 150MM, nie gorsze niż VWR 515-
2421 

opak.25 
szt 

2     

3.  
Butla z nieb. nakrętką Boro 3.3. GL45 

100 ml, nie gorsze niż VWR 0103-
000031 

1 szt. 5     

4.  
Butla z nieb. nakrętką Boro 3.3. GL45 

250 ml, nie gorsze niż VWR 0103-
000041 

1 szt. 5     

5.  
Butla z nieb. nakrętką Boro 3.3. GL45 

500 ml, nie gorsze niż VWR 0103-
000051 

1 szt. 5     

6.  
Butla z nieb. nakrętką Boro 3.3. GL45 
1000 ml, nie gorsze niż VWR 0103-

000061 
1 szt. 5     

7.  
Butla z nieb. nakrętką Boro 3.3. GL45 
2000 ml, nie gorsze niż VWR 0103-

000071 
1 szt. 5     

8.  
Butla oranż z nieb. nakrętką Boro 3.3. 

GL45 100 ml, nie gorsze niż VWR 215-
2325 

1 szt. 15     

9.  
Butla oranż z nieb. nakrętką Boro 3.3. 

GL45 250 ml, nie gorsze niż VWR 215-
2326 

1 szt. 5     

10.  
Butla oranż z nieb. nakrętką Boro 3.3. 

GL45 500 ml, nie gorsze niż VWR 215-
2327 

1 szt. 5     

11.  
Butla oranż z nieb. nakrętką Boro 3.3. 

GL45 1000 ml, nie gorsze niż VWR 215-
2328 

1 szt. 5     

12.  
Butla oranż z nieb. nakrętką Boro 3.3. 

GL45 2000 ml, nie gorsze niż VWR 215-
2329 

1 szt. 5     

13.  
TRYSKAWKA  LDPE 250ML 

SZEROKA SZYJA GL45, nie gorsze niż 
VWR 0103-00884 

1 szt. 5     

14.  
TRYSKAWKA  LDPE 500ML 

SZEROKA SZYJA GL45, nie gorsze niż 
VWR 0103-00884 

1 szt. 5     

15.  
PROBÓWKA WIRÓW STERYLNA PP 

50ML, nie gorsze niż VWR 525-0156 
opak.500 

szt. 
4     



16.  
PROBÓWKA WIRÓW PP STERYLNA 

15ML, nie gorsze niż VWR 525-0149 
opak.500 

szt. 
5     

17.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 1,5ML PP  

BEZBARWNE, nie gorsze niż VWR 
211-0015 

opak.500 
szt. 

12     

18.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 1,5ML PP  

BRĄZ, nie gorsze niż VWR 211-0016 
opak.500 

szt. 
2     

19.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 1,5ML PP  
ŻÓŁTY, nie gorsze niż VWR 211-0017 

opak.500 
szt. 

2     

20.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 1,5ML PP  

POMARAŃCZ, nie gorsze niż VWR 
211-0018 

opak.500 
szt. 

2     

21.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 1,5ML PP  
CZERWONE, nie gorsze niż VWR 211-

0019 

opak.500 
szt. 

2     

22.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 1,5ML PP  
FIOLET, nie gorsze niż VWR 211-0020 

opak.500 
szt. 

2     

23.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 1,5ML PP  
NIEBIESKI, nie gorsze niż VWR 211-

0021 

opak.500 
szt. 

2     

24.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 1,5ML PP  

ZIELONY, nie gorsze niż VWR 211-
0022 

opak.500 
szt. 

2     

25.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 2 ML PP  
BRĄZ, nie gorsze niż VWR 211-0035 

opak.500 
szt. 

2     

26.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 2 ML PP  
NIEBIESKIE, nie gorsze niż VWR 211-

0036 

opak.500 
szt. 

2     

27.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 2 ML PP  
ŻÓŁTE, nie gorsze niż VWR 211-0116 

opak.500 
szt. 

2     

28.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 2 ML PP  

POMARAŃCZ, nie gorsze niż VWR 
211-0117 

opak.500 
szt. 

2     

29.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 2 ML PP  

BEZBARWNE, nie gorsze niż VWR 
211-0034 

opak.500 
szt. 

2     

30.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 2 ML PP  
ZIELONE, nie gorsze niż VWR 211-

0037 

opak.500 
szt. 

2     

31.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 2 ML PP  
CZERWONE, nie gorsze niż VWR 211-

0118 

opak.500 
szt. 

2     

32.  
PROBÓWKI WIRÓWKOWE 2 ML PP  
FIOLETOWE, nie gorsze niż VWR 211-

0119 

opak.500 
szt. 

2     

33.  
PROBÓWKI PCR 0,2 ML, nie gorsze niż 

VWR 0106-003852 
opak.1000 

szt. 
1     

34.  
SZCZOTKA DO PROBÓWEK, 

270/70MM, FI 20MM,nie gorsze niż 
VWR 107-00005 

1 szt. 3     

35.  
SZCZOTKA DO PROBÓWEK, 

270/100MM, FI 30MM, nie gorsze niż 
VWR 0107-00006 

1 szt. 3     

36.  
SZCZOTKA DO KOLB, 430/100MM, FI 
55MM, nie gorsze niż VWR 0107-00007 

1 szt. 3     

37.  
SZCZOTKA DO KOLB, 370/85MM, FI 
50MM, nie gorsze niż VWR 0107-00008 

1 szt. 3     



38.  
SZCZOTKA DO KOLB, 480/120MM, FI 
63MM, nie gorsze niż VWR 0107-00009 

1 szt. 3     

39.  
SZCZOTKA DO KOLB, 420/140MM, FI 
55MM, nie gorsze niż VWR, 0107-00010 

1 szt. 3     

40.  
SZCZOTKA DO BUTELEK, 

350/130MM, FI 50MM, nie gorsze niż 
VWR 0107-00011 

1 szt. 3     

41.  
SZCZOTKA DO BUTELEK, 

430/1430MM, FI 55MM, nie gorsze niż 
VWR 0107-00012 

1 szt. 3     

42.  
SZCZOTKA DO BUTELEK, 

500/170MM, FI 60MM, nie gorsze niż 
VWR 0107-00013 

1 szt. 3     

43.  
PŁUCZKA DRESCHLA 500 ML, 70 X 

225 MM, nie gorsze niż VWR 0109-
00004 

1 szt. 1     

44.  
KRYSTALIZATOR DURAN 40ML Z 

WYLEWEM, nie gorsze niż VWR 0113-
00150 

1szt. 2     

45.  
KRYSTALIZATOR DURAN 100ML Z 
WYLEWEM, nie gorsze niż VWR 0113-

00152 
1 szt. 2     

46.  
KRYSTALIZATOR DURAN 300ML Z 
WYLEWEM, nie gorsze niż VWR 0113-

00154 
1 szt. 2     

47.  
KRYSTALIZATOR DURAN 900ML Z 
WYLEWEM, nie gorsze niż VWR 0113-

00156 
1 szt. 2     

48.  
ŁÓDECZKI WAGOWE PS, 30 ML, 

BIAŁE, nie gorsze niż VWR 611-9161 
opak.500 

szt. 
2     

49.  
SZKIEŁKA PODSTAWOWE 

SZLIFOWANE BIAŁE, nie gorsze niż 
VWR 631-1560 

opak.50 
szt 

30     

50.  
SZKIEŁKA PODSTAWOWE 

SZLIFOWANE RÓŻOWE, nie gorsze 
niż VWR 631-1561 

opak.50 
szt 

25     

51.  
SZKIEŁKA PODSTAWOWE 

SZLIFOWANE ZIELONE, nie gorsze 
niż VWR 631-1564 

opak.50 
szt 

25     

52.  
SZKIEŁKA NAKRYWKOWE 22X22 
MM, nie gorsze niż VWR 0118-00011 

opak.1000 
szt. 

10     

53.  
SZKIEŁKA NAKRYWKOWE 24X60 
MM, nie gorsze niż VWR 0118-00017 

opak.1000 
szt. 

5     

54.  
PUDEŁKO PP NA 100 SZKIEŁEK 

76X26 BIAŁE, nie gorsze niż VWR 631-
0735 

1 szt. 4     

55.  
PUDEŁKO PP NA 100 SZKIEŁEK 

76X26 NIEBESKIE, nie gorsze niż VWR 
631-0736 

1 szt. 4     

56.  
PUDEŁKO PP NA 100 SZKIEŁEK 
76X26 CZERWONE, nie gorsze niż 

VWR 631-0737 
1 szt. 4     

57.  
EKSYKATOR DURAN DN250 Z 

POKRYWA Z UCHW., nie gorsze niż 
VWR 0123-00009 

1 szt. 1     

58.  
Wk ład do eksykatora DN250, nie gorsze 

niż VWR 0123-00057 
1 szt. 1     

59.  
SMOCZEK NR DO PIPET 

CZERWONY, nie gorsze niż VWR 
0125-00306 

opak.100 
szt. 

1     



60.  
SMOCZEK VMQ DO PIPET BIAŁY, 

nie gorsze niż VWR 0125-00307 
opak.10 

szt 
1     

61.  
MIESZADEŁKO MAG PTFE PIVOT 
PTFE 12X6MM, nie gorsze niż VWR, 

442-4501 

opak.10 
szt 

1     

62.  
MIESZADEŁKO MAG PTFE PIVOT 
PTFE 25X6MM, nie gorsze niż VWR 

442-4505 

opak.10 
szt 

1     

63.  
MIESZADEŁKO MAG PTFE PIVOT 
PTFE 50X8MM, nie gorsze niż VWR 

442-4511 

opak.10 
szt 

1     

64.  
POJEMNIK ASEPT. 125ML PP Z 

NAKR. ZIELONĄ, nie gorsze niż VWR 
216-2665 

opak.500 
szt. 

1     

65.  
MIKROŁYŻECZKO-SZPATUŁKA, 

TYP 1 DŁ.150MM, nie gorsze niż VWR 
0129-00221 

1 szt. 6     

66.  
MIKROŁYŻECZKO-SZPATUŁKA, 

TYP 1 DŁ.180MM, nie gorsze niż VWR 
0129-00222 

1 szt. 6     

67.  
MIKROŁYŻECZKO-SZPATUŁKA, 

TYP 2 DŁ.150MM, nie gorsze niż VWR 
0129-00227 

1 szt. 6     

68.  
MIKROŁYŻECZKO-SZPATUŁKA, 

TYP 2 DŁ.180MM, nie gorsze niż VWR 
0129-00228 

1 szt. 6     

69.  
SKALPEL, ST. NIERDZ., DŁ 150 MM 
Z UCHWYTEM, nie gorsze niż VWR 

0131-00060 
1 szt. 3     

70.  
SKALPEL Z UCHWYTEM, ST. 

NIERDZ., DŁ 150, nie gorsze niż VWR 
0131-00061 

1 szt. 3     

71.  
FOLIA USZCZELNIAJĄCA 

PARAFILM 50MMX75M, nie gorsze niż 
VWR 0140-00001 

1 szt. 2     

72.  
Folia aluminiowa w rolce długość 100m, 

nie gorsze niż VWR 291-0042 
1 szt. 2     

73.  
TOREBKI STRUNOWE Z POLEM DO 
ZAPISU 4X6CM, nie gorsze niż VWR 

129-0310 

opak.1000 
szt. 

2     

74.  
TOREBKI STRUNOWE Z POLEM DO 

ZAP. 8X10CM, nie gorsze niż VWR 
129-0312 

opak.1000 
szt. 

2     

75.  
TOREBKI STRUNOWE Z POLEM DO 
ZAP. 16X22CM, nie gorsze niż VWR 

129-0315 

opak.1000 
szt. 

2     

76.  
KOLBA MIAROWA KL.A Z 

KORKIEM PE 10/19 10ml, nie gorsze 
niż VWR 0201-00004 

1 szt. 10     

77.  
KOLBA MIAROWA KL.A Z 

KORKIEM PE 14/23 100ml, nie gorsze 
niż VWR 0201-00012 

1 szt. 10     

78.  
KOLBA MIAROWA KL.A Z 

KORKIEM PE 14/23 200ml, nie gorsze 
niż VWR 0201-00013 

1 szt. 4     

79.  
Cylinder miar. wys. z wylew., kl A, 
stopka szkl., 1000 ml, nie gorsze niż 

VWR 0202-00008 
1 szt. 2     

80.  
Cylinder miar. wys. z wylew., kl A, 
stopka szkl., 2000 ml, nie gorsze niż 

VWR 0202-00009 
1 szt. 2     

81.  
PIPETA TRANSFERPETTE S 

DIGITAL 2-20UL, nie gorsze niż 
BRND32164 

1 szt. 2     



82.  
PIPETA TRANSFERPETTE S 

DIGITAL 10-100UL, nie gorsze niż 
VWR 613-3467 

1 szt. 2     

83.  
PIPETA TRANSFERPETTE S 

DIGITAL 20-200UL, nie gorsze niż 
VWR 613-3468 

1 szt. 2     

84.  
PIPETA TRANSFERPETTE S 

DIGITAL100-1000UL, nie gorsze niż 
VWR 613-3469 

 1 szt 3     

85.  
PIPETA TRANSFERPETTE S 

DIGITAL 0.5-5ML, nie gorsze niż VWR 
613-3470 

1 szt. 3     

86.  
PIPETA TRANSFERPETTE S 

DIGITAL 1-10ML, nie gorsze niż VWR 
613-3471 

1 szt. 3     

87.  
PIPETTE TIPS BULK 0,5- 20µL PP, nie 

gorsze niż VWR 613-2319 
op. 2000 

szt. 
1     

88.  
PIPETTE TIPS BULK 2-200µL PP, nie 

gorsze niż VWR 613-2323 
op. 1000 

szt. 
10     

89.  
PIPETTE TIPS BULK 50-1000µL PP, 

nie gorsze niż VWR 613-2325 
op. 1000 

szt. 
20     

90.  
PIPETTE TIP 0,5-5ML PP 

COLOURLESS, nie gorsze niż VWR 
612-5754 

op. 200 
szt. 

10     

91.  
PIPETTE TIP 1-10ML PP 

COLOURLESS, nie gorsze niż VWR 
613-3445 

op. 200 
szt. 

10     

92.  
FILTR STRZYKAWKOWY 

ACRODISC NYLON 0.20um śr.13 mm, 
nie gorsze niż VWR 514-4030 

opak.100 
szt. 

1     

93.  
FILTR STRZYKAWKOWY 

ACRODISC NYLON .0,45 um śr.13mm, 
nie gorsze niż VWR 514-4031 

opak.100 
szt. 

1     

94.  
FILTR ACRODISC PSF NYLON 25MM 
0.45UM, nie gorsze niż VWR 514-4068 

opak.100 
szt. 

1     

95.  
FILTRY WIRÓWKOWE NANOSEP 
10K, nie gorsze niż VWR 516-8501 

opak.24 
szt 

1     

96.  
FILTR STRZYK CHROMAFIL MV 
0,20µM/25MM, nie gorsze niż VWR 

0402-00215 

opak.100 
szt. 

1     

97.  
FILTR STRZYK CHROMAFIL PET 
0,20µM/15MM, nie gorsze niż VWR 

0402-00235 

opak.100 
szt. 

1     

98.  
FILTR STRZYK CHROMAFIL PET 
0,45µM/15MM, nie gorsze niż VWR 

0402-00236 

opak.100 
szt. 

1     

99.  
UNIWERS PAPIEREK WSK PH 1-14 
UZUPEŁNIEN, nie gorsze niż VWR 

0404-00005 
1x3 rolki 1     

100.  
PAPIEREK DUOTEST 1.0 - 

12.0,UZUPEŁNIENIE, nie gorsze niż 
VWR 0404-00039 

1x3 rolki 1     

101.  
PAPIEREK TRITEST PH1-11, 

UZUPEŁNIENIE, nie gorsze niż VWR 
0404-00051 

1x3 rolki 1     

102.  
PASEK PH-FIX 0 - 14, OP. 100 

PASKÓW, nie gorsze niż VWR 0404-
00070 

opak.100 
szt. 

1     

103.  
PASEK PH-FIX 0.0 - 6.0, OP. 100 

PASKÓW, nie gorsze niż VWR 0404-
00071 

opak.100 
szt. 

1     



104.  
PASEK PH-FIX 7.0 - 14.0, OP. 100 

PASKÓW, nie gorsze niż VWR 0404-
00074  

opak.100 
szt. 

1     

105.  
KUWETA DO FOTOMETRÓW 6030-
OG, nie gorsze niż VWR 0408-00004 

1 szt. 1     

106.  
KUWETA SEMI-MIKRO 

JEDNORAZOWA PS 1.5ML, nie gorsze 
niż BRND759015 

opak.100 
szt. 

4     

107.  
KUWETA SEMI-MIKRO 

JEDNORAZOWA PMMA 1.5ML, nie 
gorsze niż BRND759115 

opak.100 
szt. 

4     

108.  
MYJKA ULTRADŹW. 2 LTR MECH. 
MINUTNIK, nie gorsze niż VWR 142-

6046 
1 szt. 1     

109.  
WYTRZĄSARKA ORBITALNA TYP 

MS 3 BASIC, nie gorsze niż VWR 0622-
00146 

1 szt. 1     

110.  
WYTRZĄSARKA TYPU VORTEX, 
LAB DANCER, nie gorsze niż VWR 

0622-00090 
1 szt. 2     

111.  
WKŁADKA TYP MS 1.31; 14 

PROBÓWEK Ø 10 MM, nie gorsze niż 
VWR 0622-00031 

1 szt. 1     

112.  
WKŁADKA TYP MS 1.32 ; 6 

PROBÓWEK Ø 12 MM, nie gorsze niż 
VWR, 0622-00032 

1 szt. 1     

113.  
Rękawice nitrylowe KIMTECH nieb. 
roz.S, nie gorsze niż VWR 112-4867 

opak.100 
szt. 

5     

114.  
Rękawice nitrylowe KIMTECH nieb. 
roz.M, nie gorsze niż VWR  112-4868 

opak.100 
szt. 

15     

115.  
Rękawice nitrylowe KIMTECH nieb. 
roz.L, nie gorsze niż VWR 112-4870 

opak.100 
szt. 

15     

116.  
Taśma do autoklawu, nie gorsze niż 

VWR 489-1410 
rolka 50 m 2     

117.  
końcówki do pipet Gilsona D10, nie 

gorsze niżGILF161630 
opak. 

1000 szt. 
2     

118.  
końcówki do pipet Gilsona D200, nie 

gorsze niż GILSF161931 
opak. 

1000 szt. 
8     

119.  
końcówki do pipet Gilsona D300, nie 

gorsze niż GILSF161731 
opak. 

1000 szt. 
8     

120.  
końcówki do pipet Gilsona D1000, nie 

gorsze niż GILSF161671 
opak. 

1000 szt. 
2     

121.  
KOŃCÓWKI DO PIPET EPPENDORF 
20-300µL ŻÓŁTE, nie gorsze niż VWR 

613-3504 

opak.1000 
szt. 

4     

122.  
Krioinstant - mix vialek 50x2ml, nie 

gorsze niż VWR, nie gorsze niż VWR 
822070ZA 

opak.50 
szt 

2     

123.  
probówki próżniowe , 4ML 13X75MM, 
URINE TUBE VACUTAINER,  VWR 

BDAM3685 
1x100 szt 4     

124.  
strzykawki SYRINGE INSULIN 1ML 

100IU LUER,  VWR 613-2041 
1x100 szt 4     

125.  
igły do strzykawek - NEEDLE 

STANDARD LUER RB 21GX2,  VWR 
613-4912 

1x100 szt 4     

126.  
igły do strzykawek - IGŁA STAND 

LUER POMA 25GX1 0,5/25MM,  VWR 
613-0557 

1x100 szt 4     



127.  
RYSIK DIAMENTOWY, DŁUGOŚĆ 
150 MM, nie gorsze niż VWR 0131-

00065 
1 szt. 1     

 

Ogółem wartość brutto 

 

 

 

 
Ogółem wartość brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 
w tym podatek Vat..........................PLN 
 
Uwaga: do formularza należy dołączyć opis  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2a do SIWZ                                                                                                                      

Nr postępowania: ZP/ 125  /008/D/14      

 

 

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

 

Część 2:ODCZYNNIKI SPECJALISTYCZNE DO MIKROBIOLOGII 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. ilość 

Opis 
oferowanego 
przedmiotu 

zam. Nr kat., 
producent 

  Cena 
jedn.netto 

Cena 
jedn.brutto 

Wartość 
brutto 

1 
Odczynnik fenolowy Folina-Ciocalteu 500 mL, 

nie gorsze niż MERCK nr kat.1090010500 
500 mL 4     

2 
Płytki szklane do TLC, 20 x 10 cm, HPTLC 
silica gel 60 F254, nie gorsze niż MERCK 

1056420001 
50 sztuk/opk 4     

3 
Płytki aluminiowe do TLC,  20 x 20 cm, HPTLC 

silica gel 60 F254, nie gorsze niż MERCK nr 
kat.1055480001 

25 sztuk/opk 4     

4 
Filtry strzykawkowe Millex GP 33mm 0,22um 

sterylne, 250szt./op., tylko produkt firmy 
MERCK-Millipore nr kat.SLGP033 

250 sztuk /opk 3     

5 
Filtry strzykawkowe, Millex-GP Filter, 0.22 µm, 
PES, 13 mm, nie sterylne, tylko produkt firmy 

MERCK-Millipore  nr kat.SLGPX13 
100 sztuk 1     

6 
Agar PCA z ekstraktem drożdżowym, glukozą i 
peptonem kazeinowym dla mikrobiologii, nie 

gorsze niż MERCK nr kat.1054630500 
500 g 2     

7 
AGAR SABOURAUD Z 4% GLUKOZĄ I 

CHLORAMFENIKOLEM - GRANULAT, nie 
gorsze niż MERCK nr kat.1009180500 

500 g 2     

8 
Ekstrakt słodu dla mikrobiologii,  nie gorsze niż 

MERCK nr kat.1053910500 
500 g 1     

9 
Pepton z mąki sojowej,  nie gorsze niż MERCK 

nr kat.1072120500 
500 g 1     



10 
L-Histydyna, rownoważne z Merck nr 

kat.1043510100   
100 g 1   

 

 

11 
Bromek etydyny, równoważny z Merck nr 

kat.1116150001 
1 g 1   

 
 

12 
Agar PCA z ekstraktem drożdżowym, glukozą i 
peptonem kazeinowym dla mikrobiologii, nie 

gorsze niż MERCK nr kat.1054630500 
500 g 2     

13 
AGAR SABOURAUD Z 4% GLUKOZĄ I 

CHLORAMFENIKOLEM - GRANULAT, nie 
gorsze niż MERCK nr kat.1009180500 

500 g 2     

14 
Ekstrakt słodu dla mikrobiologii,  nie gorsze niż 

MERCK nr kat.1053910500 
500 g 1     

15 
Pepton z mąki sojowej,  nie gorsze niż MERCK 

nr kat.1072120500 
500 g 1     

16 
L-Histydyna, nie gorsze niż   Merck nr 

kat.1043510100   
100 g 1     

 

Ogółem wartość brutto 

 

 

 
 
Ogółem wartość brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 
w tym podatek  Vat..........................PLN 
 
Uwaga: do formularza należy dołączyć opis  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2b do SIWZ                                                                                                                      

Nr postępowania: ZP/ 125  /008/D/14      

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

Część 3:AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO HPLC AGILENT 1200 S ERIES 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. ilość 

Opis 
oferowanego 
przedmiotu 

zam. Nr kat., 
producent 

  Cena 
jedn.netto 

Cena 
jedn.brutto 

Wartość 
brutto 

1 
1/16 in. SS fittings, front and back ferrules, 

10/pk, nie gorsze niż Perlan 5062-2418 
10szt/opk 1     

2 
Finger-tight PEEK fittings, beige, 1/16 in., 
10/pk,  nie gorsze niż Perlan 5063-6591 

10 szt/opk 1     

3 
Finger-tight PEEK fittings, 2 each: yellow, 
blue, black, green, red, 1/16 in., 10/pk, nie 

gorsze niż  Perlan 5065-4426 
10 szt/opk 1     

4 
Adapter, female to female, 1/4-28,  nie gorsze 

niż Perlan 5042-8517 
1 6     

5 
Glass filter, solvent inlet, nie gorsze niż Perlan 

5041-2168 
1 4     

6 
PTFE Frits 5PK, nie gorsze niż Perlan 01018-

22707 
5 szt/opk 3     

7 
PEEK Tubing (1,5m/0,25mm) Blue, nie 

gorsze niż Perlan 0890-1762 
1 2     

8 
PEEK Tubing (5m/0,25mm) Blue, nie gorsze 

niż Perlan 5042-6463 
1 1     

9 
PEEK Tubing (1,5m/0,18mm) yellow, nie 

gorsze niż Perlan 0890-1763 
1 2     

10 
PEEK Tubing (5m/0,18mm) yellow, nie 

gorsze niż Perlan 5042-6462 
1 1     

11 
1,16 in. Plastic fitting (plug), nie gorsze niż 

Perlan 0100-1259 
1 14     

12 
Kalibrant, ESI Tuning Mix 100ml, nie gorsze 

niż Perlan G2421-60001 
100 ml 1     

13 
Connector 130mm x 0.25mm 1/16in male, nie 

gorsze niż Perlan 01090-87308 
1 1     

 

Ogółem wartość brutto 

 

 
Ogółem wartość brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 
w tym podatek  Vat..........................PLN 
 
Uwaga: do formularza należy dołączyć opis  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

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) 
 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 2c do SIWZ                                                                                                                      

Nr postępowania: ZP/ 125  /008/D/14      

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

Część 4: AKCESORIA DO HODOWLI  TKANKOWEJ 

 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. ilość 

Opis 
oferowanego 
przedmiotu 

zam. Nr kat., 
producent 

Cena 
jedn.netto 

Cena 
jedn.brutto  

Warto ść 
brutto 

1. 

Pipety serologiczne, plastikowe, 
Sterylne, objętość 2 mL pakowane 
pojedynczo średnica wewnętrzna 
wylotu nie większa niż  2 mm, nie 
gorsze niż Stripette® Serological 
Pipets firmy Corning  nr kat. 4486 

1 x 1000 szt 2     

2. 

Pipety serologiczne, plastikowe, 
Sterylne, objętość 25 mL pakowane 
pojedynczo średnica wewnętrzna 
wylotu nie większa niż  2 mm, nie 
gorsze niż Stripette® Serological 
Pipets firmy Corning  nr kat. 4489 

1 x 200 szt 2     

3. 

Pipety serologiczne, plastikowe, 
Sterylne, objętość 5 mL pakowane 
pojedynczo średnica wewnętrzna 
wylotu nie większa niż  2 mm,nie 
gorsze niż Stripette® Serological 
Pipets firmy Corning nr kat. 4487  

1 x 200 szt 4     

4. 

Pipety serologiczne, plastikowe, 
sterylne, objętość 10 mL pakowane 

pojedynczo 
średnica wewnętrzna wylotu nie 

większa niż  2 mm, nie gorsze niż 
Stripette® Serological Pipets firmy 

Corning nr kat. 4488, 

1 x 200 szt 4     

 

Ogółem wartość brutto 

 

 
 
Ogółem wartość brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 
w tym podatek  Vat..........................PLN 
 
Uwaga: do formularza należy dołączyć opis  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

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 



 
 
 

Załącznik nr 2d do SIWZ                                                                                                                      

 

Nr postępowania: ZP/ 125  /008/D/14      

 

 

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

Część 5:ODCZYNNIKI SPECJALISTYCZNE 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. ilość 

Opis 
oferowanego 
przedmiotu 

zam. Nr kat., 
producent 

Cena 
jedn.netto 

Cena 
jedn.brutto  

Warto ść 
brutto 

1 
Kwas octowy, 99-100%, nie gorsze 
niż  Sigma-Aldrich nr kat. 27221 

1L 1     

2 
Mrówczan amonu, czystość do 

spektrometrii mas, ≥99.0%, nie gorsze 
niż  Fluka nr kat.70221 

25 g 2     

3 
Octan amonu, czystość do biologii 
molekularnej, ≥98%, nie gorsze niż  

Fluka nr kat.A1542 
500 g 2     

4 

ABTS (2,2′-Azino-bis(3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

diammonium salt), nie gorsze niż  
Sigma-Aldrich  A1888 

2 g 4     

5 
DPPH (2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl), nie gorsze niż nr kat. 
Sigma-Aldrich D9132 

5G 1     

6 

Trolox (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-
tetramethylchromane-2-carboxylic 
acid 97%, nie gorsze niż Sigma- 

Aldrich nr kat.238813 

5G 1     

7 
Amygdalina, czystość ≥99%, nie 
gorsze niż   Sigma-Aldrich nr kat. 

A6005 
1G 1     

9 
Chlorek sodu, nie gorszy niż Sigma nr 

kat.S9888 
1KG 6     

10 
NaH2PO4, diwodorofosforan sodu , 
nie gorszy niż  Sigma –Aldrich nr 

kat.71500 
1KG 1     

11 
Na2HPO4, wodorofosforan disodu, 

nie gorszy niż Sigma-Aldrich nr 
kat.71650 

1KG 1     

12 
Chlorek potasu, nie gorszy niż Sigma 

Aldrich nr kat.60130 
1KG 2     

13 
Izotiocyjanian benzylu, czystość 98% 
nie gorsze niż  SIGMA-ALDRICH nr 

kat.252492 
5 g 1     

14 
Izotiocyjanian fenyloetylu czystość 

99%  nie gorsze niż SIGMA-
ALDRICH nr kat.253731 

5 g 1     



15 
Izotiocyjanian fenylu stężenie 8.36 M, 
,  czystość ≥99% (GC) nie gorsze niż  

SIGMA-ALDRICH P1034 
 1 mL 1     

16 
Izotiocyjanian metylu czystość 97% 
nie gorsze niż SIGMA-ALDRICH 

112771 
5G 1     

17 
SYBR® Green I nucleic acid gel 

stain, nie gorsze niż SIGMA-
ALDRICH nr kat.S9430  

1 mL 2     

18 

DMSO, dimetylosulfotlenek, czystość  
≥99.5% (GC), testowany na potrzeby 

hodowli tkankowej, nie gorsze niż  
SIGMA-ALDRICH  D4540 

500 mL 1     

20 
Glicerol nie gorszy niż SIGMA-

ALDRICH G5516 
100 mL 1     

21 

Wodorotlenek sodu, o czystości 
pozwalającej  na wykorzystanie w 
buforach elektroforetycznych nie 

gorsze niż Sigma-Aldrich nr 
kat.71690 

1 kg 10     

22 
EDTA sól disodowa nie gorsze niż 

SIGMA-ALDRICH E5134 
500 g 2     

23 

Zasada TRIS 
tris(hydroksymetylo)aminometan,  
postać krystaliczna  nie gorsze niż 

SIGMA-ALDRICH T1503 

1 kg 3     

24 
triton x100 nie gorsze niż  SIGMA-

ALDRICH T8787 
100 mL 1     

26 
Agarose, low gelling temperature, nie 

gorsze niż  SIGMA-ALDRICH 
A9414 

10 g 1     

27 
Wodorowęglan sodu, nie gorszy niż 

Sigma nr kat. S6014 
1 kg 1     

28 
(−)-Sinigrin hydrate - ok. 99% nie 

gorsze niż SIGMA-ALDRICH S1647 
1 g 1     

29 
Mirozynaza (Tioglukozydaza ) >100 

U/g, nie gorsze niż   SIGMA-
ALDRICHT4528 

100 UN 1     

35 
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide 
nie gorsze niż SIGMA-ALDRICH 

M2128 
500 mg 5     

36 
PBS (Phosphate buffered saline), 

tabletki do rozpuszczenia, nie gorsze 
niż SIMGA-ALDRICH P5368 

10 opk 2     

37 
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate disodium salt, nie gorsze 

niż SIGMA-ALDRICH 93205 
250 mg 2     

38 
D-Glucose 6-phosphate sodium salt, 

SIGMA-ALDRICH G7879 
1 g 1     

39 

Chlorek magnezu, sześciowodny, 
testowany na potrzeby hodowli 

komórkowej, nie gorsze niż SIGMA-
ALDRICH M2393 

500 g 1     

40 
1,2-benzenoditiol (Benzene-1,2-

dithiol) czystość  ≥96.0% , nie gorsze 
niż SIGMA-ALDRICH 270865 

500 mg 3     

41 

N-acetylocysteina (N-Acetyl-L-
cysteine) czystość ≥99% (TLC), 
proszek, nie gorsze niż SIGMA-

ALDRICH A7250 

25 g 4     

42 

TRIS –HCl 
(Tris(hydroxymethyl)aminomethane 

hydrochloride), ≥99.0% (redox 
titration), nie gorsze niż SIGMA-

ALDRICH T3253 

1 kg 2     

43 
Kwas solny, 37%, nie gorszy niż 

SIGMA-ALDRICH 320331 
500 mL 3     



44 
30% roztwór akrylamid/bis-akrylamid 

do elektroforezy, nie gorsze niż 
SIMGA-ALDRICH A3574 

5x100 mL 1     

45 
Kwas borowy, czytość do 

elektroforezy, nie gorsze niż SIMGA-
ALDRICH B7901 

500 g 1     

46 
Biotyna, nie gorsze niż SIGMA 

ALDRICH B4501 
1 g 1     

47 
30 % nadtlenek wodoru, nie gorsze 

niż SIGMA-ALDRICH 216763 
100 mL 1     

48 
Nadsiarczan sodu, nie gorsze niż  

Sigma-Aldrich S6172 
250 g 2     

        

49. 

Pożywka do hodowli tkankowej 
McCoy’s 5A Medium z glutaminą i 

węglanem sodu, ciekła, sterylna, 
testowana na potrzeby hodowli 

tkankowej,  nie gorsze niż  SIGMA-
Aldrichnr kat.M9309 

1 x 500ml 50     

50. 

Płodowa surowica cielęca dla hodowli 
tkankowej, sterylna, testowana na 
potrzeby hodowli tkankowej   nie 
gorsze niż   SIGMA-ALDRICH nr 

kat.F9665 

1 x 500ml 3     

51. 

Penicylina-Streptomycyna, 10000 
jednostkami penicyliny oraz 10 mg/ml 

streptomycyny, nie gorsze niż  
SIGMA-ALDRICH P4333 

1 x 100ml 4     

52. 
Tripsin-EDTA solution, 10x, sterylny, 

nie gorsze niż  SIGMA-ALDRICH 
T4174 

1 x 100ml 3     

 
                                                                                          Ogółem wartość brutto 

 

 
 
 
 
 
 
Ogółem wartość brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 
w tym podatek  Vat..........................PLN 
 
Uwaga: do formularza należy dołączyć opis  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 2e do SIWZ                                                                                                                      

Nr postępowania: ZP/ 125  /008/D/14      

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

 

Część 6:  ODCZYNNIKI DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ 

 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. ilość 

Opis 
oferowanego 
przedmiotu 

zam. Nr kat., 
producent 

Cena 
jedn.netto 

Cena 
jedn.brutto  

Warto ść 
brutto 

1 
Enzym restrykcyjny MspI 

równoważne z  Thermo Scientific 
ER0541 

1 x 
3000u 

2     

2 
Enzym rekstrykcyjny HpaII 

równoważne z Thermo Scientific 
ER0511 

1 x 
1000u 

2     

3 
Enzym restrykcyjny Tru1I (MseI) 
równoważne z  Thermo Scientific 

ER0982 

1 x 
1500u 

2     

4 
10x Bufor rekacyjny dla enzymów 
MspI oraz Hpa II równoważne z 

Thermo Scientific BY5 
5 x 1ml 2     

5 
10x Bufor rekacyjny dla enzymu 

Tru1I równoważne z Thermo 
Scientific BR5 

5 x 1ml 2     

 
                                                                                          Ogółem wartość brutto 

 

 
 
 
Ogółem wartość brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 
w tym podatek  Vat..........................PLN 
 
Uwaga: do formularza należy dołączyć opis  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

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) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2f do SIWZ                                                                                                                      

Nr postępowania: ZP/125  /008/D/14      

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

 

Część 7: ODCZYNNIKI DO HODOWLI BAKTERYJNEJ 

 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. ilość 

Opis 
oferowanego 
przedmiotu 

zam. Nr kat., 
producent 

Cena 
jedn.netto 

Cena 
jedn.brutto  

Warto ść 
brutto 

1. 
Podłoże YM, równoważne z BD 
Difco 271210 

500 g 1,00     

2. 
Nutrient Broth, równoważne z BD 
Difco 234000 

500 g 2,00     

3. 
Bacto-Agar, równoważne z BD 
Difco 214050 minimal broth davis 

500 g 2,00     

4. 
Minimal Broth Davis, równoważne z 
BD Difco 275610 

500 g 2,00     

 
                                                                                          Ogółem wartość brutto 

 

 
 
 
Ogółem wartość brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 
w tym podatek  Vat..........................PLN 
 
Uwaga: do formularza należy dołączyć opis  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

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) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 2g do SIWZ                                                                                                                      

Nr postępowania: ZP/125 /008/D/14      

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

Część 8:  NACZYNIA DO HODOWLI  KOMÓREK  EUKARIOTYCZNYCH 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. ilość 

Opis 
oferowanego 
przedmiotu 

zam. Nr kat., 
producent 

Cena 
jedn.netto 

Cena 
jedn.brutto  

Warto ść 
brutto 

1. 

Naczynia do hodowli komórek 
eukariotycznych powierzchnia 

hodowlana 25 cm-2,sterylne,wlew pod 
kątem, korek z filtrem nie gorsze niż 

Nunc nr kat. 156367 

1 x 200 szt 3     

2. 

Naczynia do hodowli komórek 
eukariotycznych powierzchnia 

hodowlana 75 cm-2,sterylne,wlew pod 
kątem, korek z filtrem,  nie gorsze niż 

Nunc nr kat. 156499 

1 x 100 szt 3     

3. 

Płytki wielodołkowe do hodowli 
komórek eukariotycznych 

24-dołkowe polistyrenowe, sterylne z 
pokrywką, płaska powierzchnia 

hodowlana 1,8 cm-2,wysoka 
przejrzystość optyczna, pakowane 
pojedyńczo, nie gorsze niż Nunc nr 

kat. 142475 

1 x 75 szt 10     

4. 

Płytki wielodołkowe do hodowli 
komórek eukariotycznych 96 dołkowe 
polistyrenowe, sterylne z pokrywką, 

płaska powierzchnia hodowlana, 
objętość 0,4 cm-3, wysoka 

przejrzystość optyczna, pakowane 
pojedyńczo nie gorsze niż Nunc nr kat. 

167008 

1 x 50 szt 30     

5. 

Płytki wielodołkowe do hodowli 
komórek eukariotycznych 384-

dołkowe polistyrenowe, sterylne z 
pokrywką, płaska powierzchnia 

hodowlana, wysoka przejrzystość 
optyczna, nie gorsze niż Nunc nr kat. 

164668 

1 x 30 szt 8     

 
                                                                                          Ogółem wartość brutto 

 

 
Ogółem wartość brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 
w tym podatek  Vat..........................PLN 
 
Uwaga: do formularza należy dołączyć opis  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

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) 
 
 

                                                                                          Załącznik nr  2h do SIWZ                                                                                                                  

Nr postępowania: ZP/125  /008/D/14      

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

 

Część 9:PODŁOŻA  DO  HODOWLI  BAKTERYJNEJ 

 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. ilość 

Opis 
oferowanego 
przedmiotu 

zam. Nr kat., 
producent 

Cena 
jedn.netto 

Cena 
jedn.brutto  

Warto ść 
brutto 

1. 
Pepton kazeinowy (trypton),  nie 
gorsze niż BTL Spółka S-0011 

1000 g 1,00     

2. 
Ekstrakt drożdżowy dla 
mikrobiologii,  nie gorsze niż BTL 
Spółka S-0003  

1000 g 1,00     

4. 
Agar-Agar, nie gorsze niż BTL  
S-0030 

500 g 1,00     

 
                                                                                          Ogółem wartość brutto 

 

 
 
 
Ogółem wartość brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 
w tym podatek  Vat..........................PLN 
 
Uwaga: do formularza należy dołączyć opis  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

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

 (pieczątka Wykonawcy) 

  
Nr postępowania: ZP/125/008/D/14 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na:  na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 

laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

 

 
 
oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 
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 postępowania: ZP/ 125 /008/D/14 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 

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

na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek materiałów 
laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 

 

 

oświadczam, że: 

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

 

 

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

                                                                                                        (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 

                do występowania w imieniu wykonawcy) 

    

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Załącznik  nr  5 do SIWZ  

 
 
                                       ....................., dnia ....................... 2014 r.  

........................................  
(pieczątka Wykonawcy)  
 
 
Nr postępowania: ZP/ 125 /008/D/14  
 

INFORMACJA  
o przynależności 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 postępowania: ZP/125 /008/D/14                                                  Załącznik nr 4 do siwz 
  

 
     
 
                PROJEKT 

                                    UMOWA  DOSTAWY Nr         /WCH/14 

                       
zawarta w dniu .................2014 roku w Gdańsku 
 
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, Wydziałem Chemicznym z siedzibą w 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12  
REGON 000001620 
NIP 584-020-35-93 
reprezentowaną przez: 
prof. dr hab. inż. Sławomira Milewskiego - Dziekana Wydziału Chemicznego PG, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

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 specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek 
materiałów laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series. 
dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 
...........2014r. oraz ofertą z dnia .....2014r. złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i 
będącymi jej integralną częścią. 
 
2.Wykonawca oświadcza że przedmiot umowy: 
a)pochodzi z bieżącej produkcji, jest  fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad, bez wcześniejszej eksploatacji i nie jest  
przedmiotem praw osób trzecich, 
b)spełnia wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie. 
c)posiada wszystkie przez prawo  pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski. 
 
3.Wykonawca dostarczy przedmiot  umowy do siedziby Zamawiającego na swój koszt w terminie i na miejsce ustalone z 
Zamawiającym. 
 
 
 

§ 2 
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNO ŚCI 

 
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą cenę: 
Część............. 



Cena 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,  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 
 
Termin realizacji przedmiotu umowy: 
sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2015r. 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 do momentu odebrania go bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego. 
 
4. 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. 
 
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowego ograniczenia zakupu produktów  wyszczególnionych   w 
poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik (nr 2, 2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g, 2h, ) do 
SIWZ   do swoich bieżących potrzeb. Jednocześnie Zamawiający może zwiększyć zakup poszczególnych produktów   , 
przekraczając ilości określone w formularzu rzeczowo-cenowym  stanowiącym załącznik (nr 2, 2a,2b,2c,2d,2e,2f, 2g,2h, )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 tytułu  nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
 
6.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.  
 
7.Każda partia towarów objętych przedmiotem umowy będzie opakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
 
8.Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogą wystąpić 
przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z 
praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, 
jeżeli normalne korzystanie z przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. 
 
9.Przedmiot umowy obejmuje jego rozładunek oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez osobę o której mowa w  ust.12  
niniejszego paragrafu. 
           
10.W razie stwierdzenia w dostarczonym towarze  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.  
 



11.Termin realizacji umowy określony w § 3  niniejszej umowy, uznaje się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca dostarczył 
przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym. 
 
12.Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy: 
Ze strony Zamawiającego :                  
.........................................  
Ze strony Wykonawcy: 
......................................... 
13.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. 
 
14.W przypadku powierzenia realizacji umowy Podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za ich działania lub zaniechania. 
 

 
§ 5 
 

     GWARANCJA 
1.Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres taki sam ile wynosi okres gwarancji producenta i jest liczony  
od dnia odebrania przedmiotu umowy  bez zastrzeżeń. 
 
2.   ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić  Zamawiającemu kary umowne  za: 

a) opóźnienie w dostawie poszczególnych partii towarów  w wysokości 0,1% ceny  brutto złożonego zamówienia  za każdy 
dzień opóźnienia zgodnie z   §4 ust.2 umowy. 

 
b) opóźnienia  w wymianie  wadliwego towaru na nowy, wolny od wad lub w uzupełnieniu braków ilościowych zgodnie z   
§ 4 ust.10  niniejszej umowy, w wysokości  0,1% ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia 
 
c) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, 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 winy  Zamawiającego- z 
wyłączeniem okoliczności określonych w art.145 ust.1 ustawy Pzp-  w wysokości 10% ceny  brutto określonej w §2 ust.1a 
niniejszej umowy. 

 
3.W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, 
ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci 
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% ceny  brutto określonej w  § 2 ust.1   umowy, niezależnie od kar 
umownych z innego tytułu.    

4. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, 
jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej  kary umownej z przysługującej mu ceny. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może  zostać złożone przez Zamawiającego w terminie do 30  dni od momentu 
uzyskania informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. rażącego naruszenia postanowień 
umowy lub niewykonywania umowy z należytą starannością przez Wykonawcę. 
 
7.Wykonawca będzie obowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od momentu wystawienia noty 

dotyczącej kary umownej przez Zamawiającego. 



8.Dochodzenie kar umownych za odstąpienie lub rozwiązanie umowy nie wyklucza dochodzenia kar umownych za 

opóźnienie. 

 
 

§ 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 pisemnej 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.................2014r. 
2. Oferta z dnia ....................2014r. złożona przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


