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I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ. 

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach 

z nią związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć 

Zamawiający 

 

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny ul. Narutowicza 11/12, 80-233 GDAŃSK 

reprezentowana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Dariusza 

Mikielewicza – prof. zw. PG, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora 

Politechniki Gdańskiej 

 

Wykonawca 

 

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te 

występujące wspólnie. 

 

Ustawa 

 

 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 

Specyfikacja 

 

 

niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną 

część. 

 

Przedmiot zamówienia 

 

zakres prac do wykonania wynikający z opisu przedmiotu zamówienia (rozdz. IV SIWZ), 

załączników stanowiących integralną część SIWZ oraz wszelkich zmian i wyjaśnień 

treści SIWZ. 

 

Oferta 

 

 

Cena 

 

przygotowany przez wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz oferty (zał. 

Nr 1 do SIWZ) i oświadczenia żądane w SIWZ. 

 

należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915). 

 

Najkorzystniejsza oferta 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących 

się do przedmiotu zamówienia. 

 

oświadczenie woli mocodawcy złożone w formie pisemnej upoważniające ściśle 

określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych 

określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia – podpisania oferty lub do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

 

 

 

 

 

Podwykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa o podwykonawstwo 

 

 

 

def. zgodna z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

 

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:  

a. zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo  

b. zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego. 

 

umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta 

między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem 



 

 

 

 

 

 

Grupa kapitałowa 

 

 

 

 

Przedsiębiorca 

 

(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

 

wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 

przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca (def. w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015 

r., poz. 184). 

 

rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizacyjną lub 

świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością 

gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 

b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu 

c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4) uokk, nad co 

najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w 

rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmie dalsze 

działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 

d)  związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 uokk – na potrzeby przepisów 

dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zdrowe 

interesy konsumentów. 

 

 

 II.  Nazwa i adres Zamawiającego: 
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

NIP 584-020-35-93        REGON P-000001620 

 

Telefon: +48 58 347-23-64 

Faks :    +48 58 347-10-25 

Strona internetowa: http://www.dzp.pg.gda.pl 

Godziny urzędowania: 7:30-15:30 

reprezentowana przez: prof. dr hab. inż. Dariusza Mikielewicza, prof. zw. PG – Dziekana 
Wydziału Mechanicznego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki 
Gdańskiej. 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze 
właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty 209 000 Euro dla 
dostaw. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1126) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 
 

 



 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do badań własności 

mechanicznych próbek biologicznych, implantów, kompozytów i materiałów 
trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakup, dostawę urządzenia, wyładunek, 
wniesienie, ustawienie i uruchomienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, jak 
i świadczenie usług gwarancyjnych oraz przeszkolenie z zakresu obsługi dostarczonego 
urządzenia pracowników Zamawiającego w miejscu dostawy, w terminie przewidzianym 
dla realizacji zamówienia, a szczegółowo uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania 
techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne 
niezbędne cechy, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.  

5. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV:  

 

Kod Opis 

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

 
6.  Rozwiązania równoważne:  

6.1 Wszystkie podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry 
techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować 
urządzenie o parametrach techniczno-jakościowych i użytkowych nie gorszych od 
wskazanych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

6.2 W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia 
przez wskazanie typu, znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy 
zobowiązani są do zaoferowania urządzenia określonego w opisie przedmiotu 
zamówienia lub równoważnego o parametrach tego typu nie gorszych (tzn. co 
najmniej równych lub wyższych) od wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny 
parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne 
urządzenia. Wykonawca oferując produkt równoważny do opisanego w SIWZ jest 
zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, 
funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie 
gorszym tzn. co najmniej równym lub wyższym) od parametrów wskazanych przez 
Zamawiającego w SIWZ. Ciężar udowodnienia, że oferowane produkty są 
równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego oraz że 
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone 
w opisie przedmiotu zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, tj. należy sporządzić i 
załączyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia jako załącznik do 
formularza ofertowego.  

6.3. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów, typów lub 
pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje 
wyrazy: „lub równoważny”. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia pojawiają się wskazania znaków towarowych, norm, patentów lub 
pochodzenia, należy rozumieć, iż podano je jako przykładowe, mające na celu 
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i 
jakościowy. Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nie 
wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Nazwy własne są przykładowe, 
określają jedynie klasę produktu i służą ustaleniu standardu. 

6.4. Jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia zgodnie z art. 30 
ust. 4 ustawy, odniesieniem do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 



 

 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się 
również równoważność. Wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, 
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych mają jedynie charakter 
poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. 

7.  Zamówienie dotyczy projektu pt. „Stanowisko specjalistyczne do badań mechanicznych i 
biomechanicznych nowoczesnych materiałów – biomateriałów, implantów, kompozytów i 
materiałów trudnoskrawalnych” – Decyzja Nr 6572/IA/SP/2016 Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego.  

  

V.  Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych. 
Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej. Informacja o 
aukcji elektronicznej. 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.  
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 
 

VI.  Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.  

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających w 
niniejszym postępowaniu. 

 

VII. Termin wykonania zamówienia.  
  

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 
197 dni od dnia zawarcia umowy.  

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1 nie podlegają wykluczeniu; 
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodem, że 
dostawa ta została wykonana należycie) polegające na dostawie maszyny 
wytrzymałościowej o wartości nie mniejszej niż 400 tys zł brutto.    

  UWAGA 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę 
jako spełniający w/w warunek, rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w 
złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości 
wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie 
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli 
Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego 
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich, tj. 
09.12.2016  r. 

. 



 

 

 

IX. Podstawy wykluczenia. 
 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w 
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w                       
art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w 
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm. 142) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). 

3.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
4.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 2, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania  się  o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust 4. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 

X. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 
1. Oświadczenie składane wraz z ofertą.  

a) Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 
składania ofert Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (JEDZ). 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych 
Podwykonawców, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.  

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w 



 

 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w 
postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów, zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do SIWZ.   

d) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

f) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

g) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach 
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego:  
-  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 lit. d).  

h) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. c) nin. rozdziału.  
 

2. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego.  
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających: 
2.1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: 

Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz  z 
załączeniem dowodów* określających czy zostały wykonane należycie.  
*Dowodem, o którym mowa powyżej są: 
-  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonane  
-  oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
dokumentów, o którym mowa powyżej. 

2.2 spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
zamawiającego, tj.: 
Opisu – dokumentacji technicznej dotyczącej oferowanego urządzenia. 
Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne 



 

 

udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy i 
informacje sporządzone przez Wykonawcę na temat oferowanego 
urządzenia z podaniem producenta, modelu, typu. Specyfikacje techniczne 
muszą potwierdzać wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik                 
Nr 5  do SIWZ. 

2.3  brak podstaw wykluczenia, tj.: 
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

b)  Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d)   Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e)   Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik Nr 3a do SIWZ); 

f)   Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik 
Nr 3a do SIWZ); 

g)   Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (załącznik Nr 3a do SIWZ); 

h)   Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej (załącznik Nr 3a do SIWZ). 

 
3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dokumenty podmiotów 
zagranicznych): 
3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3  nin. 
rozdziału:: 



 

 

1)  ppkt 2.3 lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 

 2)  ppkt 2.3 lit. b) - d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
3.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b) powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o 
którym mowa w pkt 3.1 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppk 3.1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 3.2  stosuje się. 

3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

3.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 2.3 
lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1 w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 ppkt 
3.2 pierwsze stosuje się. 

3.6 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, może najpierw dokonać oceny 
ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): 



 

 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o 
których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 
SIWZ. 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenia, o których mowa w pkt 1 lit. a) niniejszego rozdziału – składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 
te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o którym mowa w pkt 2.3 lit h) składa każdy z Wykonawców (każdy 
z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej). 

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są 
oni zobowiązani - każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub 
wspólników spółki cywilnej) - na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa w ust. 2.3 nin. rozdziału. 

 
5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami.  

 

1.  Wszelką korespondencję Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Politechnika 
Gdańska, Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania korespondencji drogą 
elektroniczną (e-mail: agnbisze@pg.gda.pl) lub faksem (+48 58 347-10-25) pod 
warunkiem, że jej treść zostanie jednocześnie przekazana pisemnie na adres 
Zamawiającego. 
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony 
postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub 
faksu i potwierdziły fakt jej otrzymania.  

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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.  Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ                                           
tj. www.dzp.pg.gda.pl. 

http://www.dzp.pg.gda.pl/


 

 

4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane przez Wykonawcę i inne 
podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w 
oryginale. 

5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 
mowa powyżej ust. 4 nin. rozdziału, należy złożyć w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno 
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu                              
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest                              
mgr Agnieszka Biszewska – Specjalista ds. zamówień publicznych WM,                                                 
fax (+48 58 347-10-25), e-mail: agnbisze@pg.gda.pl 

 
 

XII. Wymagania dotyczące wadium. 

 
1. Wysokość wadium.  

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł, 
słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. 

2. Termin wniesienia wadium.   
2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się 

za wniesione, jeżeli:  
a)  wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym 

Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.  
b)  wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone 

w Kwesturze Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 
11/12, Gmach Główny Skrzydło B, I piętro, pok. Nr 10 (w dniach od 
poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do godz. 13:00), przed upływem 
terminu składania ofert.  

2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy 
czym:  
a)  wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego  – Bank Millennium O/Gdańsk nr 64 1160 2202 0000 
0001 8607 3782.  
Zamawiający zaleca aby dowód wniesienia wadium w formie pieniądza 
zawierał w rubryce „tytułem” zwrot „Wadium w postępowaniu na 
dostawę urządzenia do badań własności mechanicznych próbek 
biologicznych, implantów, kompozytów i materiałów 
trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału 



 

 

Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (Nr postępowania 
ZP/295/004/D/16”   

b)  w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty 
należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. 
Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Kwesturze Politechniki 
Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny 
Skrzydło B, I piętro, pok. Nr 10 (w dniach od poniedziałku do piątku od 
godz. 09:00 do godz. 13:00), przed upływem terminu składania ofert.  

3. Formy wniesienia wadium. 
3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 

pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

3.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być 
wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 
SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. 
Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od „b” do „e” musi być 
wystawione na Zamawiającego.   
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest 
sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez 
upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści 
gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta 
(poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 
ofertą. 
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta 
(poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów 
Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego. 

3.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 
bankowym. 

3.4. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 

4. Wadium zostanie zwrócone/zatrzymane na zasadach określonych w art. 46 
ustawy Pzp.  

 

XIII. Termin związania ofertą. 
 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.  
 

1. Wykonawca składa jedną podpisaną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, 
napisaną w języku polskim.  

2. Oferta winna zawierać:  
a)Wypełniony formularz oferty wraz z formularzem rzeczowym  - zgodny ze 



 

 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i 1a do SIWZ, zawierający w 
szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę, 
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, a także 
informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy, 

b) Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ), 
sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

c) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. e) SIWZ, w 
przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

e) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii; 

f)  Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do 
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, 
chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 
oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile 
prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

g) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych wraz z 
zestawieniem wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych - w 
przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę; 

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wymienionych w 
rozdziale X SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

4. Zamawiający informuje, że Komisja Europejska udostępniła narzędzie 
umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego 
formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w 
wersji elektronicznej (eESPD). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument 
zamowienia/linkiizalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd 

5. W przypadku gdy Wykonawca w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia 
(JEDZ), będzie powoływać się na dostępność dokumentów w bezpłatnych, 
ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, 
zobowiązany jest wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie pobrał 
te dokumenty. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument


 

 

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.  

9. Wszystkie kartki oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.  

10. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane 
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie 
poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej 
kopercie z napisem „Zmiana do oferty w przetargu nieograniczonym 
pn. „Dostawa urządzenia do badań własności mechanicznych próbek 
biologicznych, implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych w 
dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Gdańskiej” (Nr postępowania ZP/295/004/D/16)”, oraz dane wykonawcy (pełna 
nazwa Wykonawcy i adres). 

12. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 
2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)". Zaleca się, aby były spięte i wyraźnie 
oddzielone od pozostałej części oferty. Zgodnie z normą wyrażoną w powyższym 
artykule przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na 
treść oferty uzna za jawne.  

14. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty 
zaopatrzonej napisem „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa 
urządzenia do badań własności mechanicznych próbek biologicznych, 
implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym 
stanie obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej”, oraz 
dane wykonawcy (pełna nazwa Wykonawcy i adres). Koperta musi być 
zaadresowana na Zamawiającego (Politechnika Gdańska Budynek Wydziału 
Mechanicznego ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  (Nr postępowania 
ZP/295/004/D/16)). 

15. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl         
art. 84 ust. 2 ustawy.    

16.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisy 
kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16/1964r. poz. 93, z późn. zm). 

17. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu 
przedmiotowego postępowania jest prawo polskie. 

 

 

 

 



 

 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział 
Mechaniczny, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału 
Mechanicznego, pokój Nr 310 (Biuro Wydziału), do dnia 20.01.2017 r. do godz. 

11
00

. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym 
powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

2. Oferta powinna być zaadresowana na w/w adres i opisana: 
 

„Oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa urządzenia do badań 
własności mechanicznych próbek biologicznych, implantów, kompozytów i 
materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej”  (Nr postępowania ZP/295/004/D/16)”    

  

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.01.2017 r. DO GODZ. 11
30”

 

 

3. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia 
oferty Zamawiającemu. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział 
Mechaniczny, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału 

Mechanicznego, sala Nr 303, dnia 20.01.2017 r. o godz. 11
30

 .  
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach 
9.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w pkt 8 nin. rozdz. XV SIWZ, przekaże Zamawiającemu 
informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załączniki Nr 3 do nin. SIWZ). Wraz ze złożeniem informacji, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny. 
 

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego 
wykonania zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem i 
instalacją oferowanego produktu do siedziby Zamawiającego, m. in. koszty 
transportu, opłaty graniczne (m. in. cło, obsługa celna) koszty ubezpieczenia 
towaru w kraju i za granicą, koszty opakowania, koszty gwarancji i serwisu zgodnie 
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy, koszty 
dostawy kompletu kabli zasilających, połączeniowych, zasilaczy i innych 
elementów niezbędnych do pełnego uruchomienia i funkcjonowania urządzenia. 

2.  Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  



 

 

3.  Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach 
trzecich określa cenę oferty w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT). 

4.  Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie 
podlegać negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku.  

 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między 
zamawiającym, a wykonawcą. 

 

1.  Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie. 
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą 

realizowane w PLN. 
3.  Kwoty wskazane w oświadczeniach lub dokumentach podane w walutach innych 

niż PLN będą przeliczane na potrzeby oceny ofert na PLN wg średniego kursu 
złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich 
walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich. 

 

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy 
wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował 

następującymi kryteriami:  
L.p. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów w 

danym kryterium 

1. Cena  (C) C = 0,60 % C = 60 pkt 

2. Termin wykonania (T) T =  0,20% T =  20 pkt 

3. Okres gwarancji (G) G = 0,20% G = 20 pkt 

 
 

1.1 Kryterium „Cena”: 
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie  
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.  
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej 
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według 
wzoru: 

    
                                         Cmin 

                           C =  -------------------X 60 pkt 
                                           Cb 

  
 gdzie: 
 Cmin   – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 Cb      – cena oferty badanej 



 

 

 

1.2 Kryterium „Termin wykonania”: 
 Kryterium „Termin wykonania” rozpatrywane będzie na podstawie ilości dni, o 
jaką Wykonawca proponuje skrócić termin realizacji, podanej przez Wykonawcę 
na Formularzu Oferty.  Zamawiający ofercie z największą ilością skróconych dni  
przyzna 20 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba 
punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:   

                             
                                                          TB 

T=  ------------------- x 20 pkt 
                                           14 

gdzie: 
TB – zaproponowana przez wykonawcę ilość dni kalendarzowych o jaką skrócony 

zostanie termin wykonania zamówienia w ofercie badanej 
 14 – maksymalna ilość kalendarzowych dni o jaką można skrócić termin realizacji 

zamówienia 

  
 UWAGA: W przypadku nie wskazania w Formularzu oferty ilości dni, Zamawiający 

przyjmie,  iż Wykonawca oferuje skrócenie terminu wykonania zamówienia o najmniejszą 
ilość dni, tj. 0 dni. 

  

1.3  Kryterium „Okres gwarancji”: 
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie udzielonego 
okresu gwarancji. 
Oferty z okresem gwarancji równym 12 miesięcy - otrzymają 0 pkt. 
Oferty z okresem gwarancji od 13 miesięcy do 18 miesięcy (włącznie) - otrzymają 
liczbę punktów - 5 pkt. 
Oferty z okresem gwarancji od 19 miesięcy do 24 miesięcy (włącznie)- otrzymają 
liczbę punktów - 10 pkt.  
 

 UWAGA: W przypadku nie wskazania w Formularzu oferty okresu (lat) oferowanej 
gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji,                
tj. 12 miesięcy.   

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie 
największą liczbę punktów (P) w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z 
poniższym wzorem: 

 

P = C + T + G  

gdzie: 
  P  – łączna liczba punktów 
  C  – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena”   
  T  – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin wykonania”    
 G  – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji” 
 

  Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

 

3. W przypadku poprawiania omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował 
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

4.  Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

5.  W przypadku wyjaśniania kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny Zamawiający 
będzie postępował zgodnie z art. 90 ustawy Pzp. 

 



 

 

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 

w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, 

d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
e) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2.  Ponadto Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 3 lit. a) i e) na 
stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl. 

3.   W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,        
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

4.    Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 
zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, 
albo 15 dnia – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

5.    Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 6, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy. 

6.    W przypadku wyboru przez Zamawiającego, oferty złożonej przez konsorcjum, 
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem 
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 

7.    Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: 
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała 

jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do 
koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 

2)  stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość  
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3)  oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji jakości, 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot 
zamówienia, 

5)  wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 
czasu gwarancji, 

6)  określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w 
trakcie realizacji zamówienia, 

7)  stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
8. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie 

należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej 
„Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. 
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia 



 

 

stanowiącego załącznik do umowy, w którym podmioty występujące jako 
Wykonawca upoważnią lidera do wykonywania wszelkich rozliczeń z 
Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma 
nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania 
umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty 
wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na 
rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy 
sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy. 

9.  Nie wypełnienie zapisów, których mowa w pkt 7-8 nin. rozdziału będzie 
równoznaczne z zapisem art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy (zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy) i skutkować będzie zatrzymaniem wadium. 

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem 

umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 
stanowiącą  0,5 %, zadeklarowanej ceny ofertowej. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według 
wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 2 od „b” do „e” musi być 
wystawione na Politechnikę Gdańską.   
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) 
należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne 
upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź 
uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób 
umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać 
bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
wezwania. 
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta 
(poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na 
pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego. 
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta 
(poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu 
gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany 



 

 

umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została 
zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy Politechniki Gdańskiej – Bank Millennium O/Gdańsk                    
nr 80 11602202 0000 0002 9091 0512. Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący 
sposób: 
a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane,  

b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 
należności za częściowo wykonane roboty budowlane.   

 

 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy 
zgodnej z postanowieniami SIWZ. 

2. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 
3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i 

zobowiązuje  się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę 
niniejszego zamówienia. 

4.  Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki 
dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 4  do 
SIWZ – „Projekt umowy”. 

5. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP.  

 

 



 

 

XXIII. Podwykonawcy 
 

1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia 
Podwykonawcom wykonania części zamówienia.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy. Wykonawca w takim przypadku 
zobowiązany jest podać nazwę (firmę) Podwykonawców.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
rozdz. VIII SIWZ, Wykonawca jest  obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub  Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 1 (strona 1 z 3) 

FORMULARZ OFERTY  
zam. publ. pn.  „Dostawa urządzenia do badań własności mechanicznych próbek biologicznych, implantów, kompozytów i 

materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej” 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

  

2. 
 

 
 

 

OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY: 

Imię i nazwisko  

Adres 
(adres, na który będzie 

kierowana wszelka 

korespondencja) 

 

Numer REGON: NIP: 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 Podstawa umocowania do 

reprezentowania Wykonawcy  

(np. pełnomocnictwo lub inny 

dokument) 

 

 

1. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa urządzenia do badań 
własności mechanicznych próbek biologicznych, implantów, kompozytów i 
materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej”  

  
a) za cenę netto:    ............................. zł 

Podatek VAT (….%):   ............................... zł 

cenę brutto:    ............................... zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

 
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w SIWZ.  

 
Wypełnić poniższe oświadczenie, jeżeli dotyczy ono Wykonawcy* 

Oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zmianami) w niżej wymienionym zakresie: 
.................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) 

 
 



 

 

 
Załącznik Nr 1 (strona 2 z 3) 

FORMULARZ OFERTY 
zam. publ. pn.  „Dostawa urządzenia do badań własności mechanicznych próbek biologicznych, implantów, kompozytów i 

materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej” 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

 
Wartość netto (bez podatku VAT) towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego:* 
.................................................... zł 
(słownie złotych: ................................................................................................)* 

 
b) w terminie krótszym o ….. dni kalendarzowych (należy wpisać ilość dni kalendarzowych, 

od 0 do 14 dni), w stosunku do wymaganego terminu realizacji zamówienia 
określonego w rozdz. VII SIWZ. 

 
UWAGA: W przypadku nie wskazania ilości dni, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje skrócenie 

terminu wykonania o najmniejszą ilość dni kalendarzowych, tj. 0 dni. 

 
c) Udzielam/y na przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres ….. miesięcy  
 

UWAGA: 

W przypadku nie wskazania w Formularzu oferty okresu oferowanej gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż 
Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji,  tj. 12 miesięcy. 

  
2. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia.* 
3. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuję/emy te 

dokumenty bez zastrzeżeń. 
5. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
6. Zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
7. Oświadczam/y, że wadium w kwocie 20 000,00 zł wniosłem/wnieśliśmy w formie 

………………………… Zwrot wadium proszę/simy dokonać na rachunek bankowy nr 
…………………………………………………………………………………………………… 

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza) 

8. Jestem/śmy świadomy/i, że w przypadku określonym  w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 
wniesione przeze mnie/nas wadium zostanie zatrzymane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik Nr 1 (strona 3 z 3) 

FORMULARZ OFERTY  
zam. publ. pn. „Dostawa urządzenia do badań własności mechanicznych próbek biologicznych, implantów, kompozytów i 

materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej” 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1.   
 

2. 
 

 
 

 

 

9. W przypadku wybrania mnie/nas na wykonawcę niniejszego zamówienia 
zobowiązuję/emy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 0,5 % ceny ofertowej w formie ........................................................................ 

10. Oświadczam/y, że: 

 zamówienie wykonam/y samodzielnie*) 

 część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom zgodnie z rozdz. XXIII 
SIWZ (określić zakres): 
 

L.p. Nazwa części zamówienia (zakres prac 

powierzony podwykonawcy) 

Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

 

12. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

1. 
 

 

  

2. 
 

 

  

 
13. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:  

a. ……………………………………………………………………………………………………. 

d. ……………………………………………………………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1.      

2.      

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1a (strona 1 z 5) 

FORMULARZ OFERTY – OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA 
zam. publ. pn.  „Dostawa urządzenia do badań własności mechanicznych próbek biologicznych, implantów, kompozytów i 

materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej” 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

  

Niniejszym oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i fabrycznie nowe oraz 

posiada niżej określone parametry/funkcje: 

TYP MODEL PRODUCENT ROK 

PRODUKCJI 

KRAJ 

POCHODZENIA 

     

 

Obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje Posiadane parametry/funkcje 
(TAK/NIE)* 

Maszyna wytrzymałościowa powinna posiadać napęd elektromechaniczny 
składający się z czterech siłowników elektromechanicznych umieszczonych 
względem siebie pod kątem 90

0
 w

 
płaszczyźnie poziomej na wspólnej platformie 

nośnej, nad którą znajduje się przestrzeń robocza maszyny. Napęd powinien 
umożliwić obciążenie próbki (rozciąganie-ściskanie) w dwóch prostopadłych 
kierunkach (realizacja obciążenia dwuosiowego) o zakresie Fmaks = +/- 2 kN. 
Ponadto maszyna powinna zapewnić przeprowadzenie badań jednoosiowych w 
zakresie Fmaks = +/- 2 kN.    

 

System mocowania siłowników na platformie powinien pozwolić również na 
umieszczenie siłowników pod kątem 45 oraz 135° względem siebie. 
Rozdzielczość pozycjonowania każdego siłownika powinna być przynajmniej +/- 
0,5 µm. 

 

Wymiar główny przestrzeni roboczej (odległość między siłownikami 
umieszczonymi w jednej osi) powinien być nie mniejszy niż 0,5m. Wysokość 
robocza platformy (odległość od posadzki) powinna wynosić od 900 do 1100 
mm. Konfiguracja przestrzenna systemu obciążeń powinna umożliwiać 
swobodny dostęp do przestrzeni roboczej w celu zainstalowania systemu 
optycznego pomiaru odkształceń.  

 

Możliwość pomiaru odkształcenia próbki w dwóch kierunkach za pomocą 
systemu Video (metoda bezkontaktowa) o rozdzielczości co najmniej 
1280x1024 Pixel. System Video powinien posiadać możliwość regulacji 
zniekształceń geometrycznych przy rejestracji obrazu na odległości od 100 mm 
do 270 mm. 

 

Możliwość sterowania w trybie „sterowanie siłą” i „sterowanie 
przemieszczeniem” z możliwością przełączenia między tymi trybami 

 

Możliwość sterowania obciążeniem próbki poprzez dane pomiarowe 
odkształcenia uzyskiwanego za pomocą systemu Video (posiadanie 
oprogramowania do odczytu przemieszczeń dwóch kierunkach i sterowania 

 



 

 

zachowaniem układu obciążenia). 

Siłowniki elektromechaniczne powinny posiadać taką konfigurację, która 
zapewni w każdym kierunku (osi) przesuw przynajmniej o 200mm z 
utrzymaniem obciążenia 2 kN i prędkością przynajmniej od 0.001 do 7.500 
mm/min. 

 

Na tłoku każdego siłownika powinna być umieszczona głowica pomiarowa o 
zakresie co najmniej 2.5kN, która zapewnia pomiar siły z dokładnością zgodnie 
z ISO 7500-1: 

 od siły 25N – klasa 0.5 

 od siły 5N – klasa 1  

 granica przeciążenia osiowego powinna być nie mniej niż 150% siły 
nominalnej 

 granica przeciążenia bocznego powinna być nie mniej niż 100% siły 
nominalnej 

 granica zniszczenia powinna być nie mniej niż 300% siły nominalnej. 

 

Maszyna wytrzymałościowa powinna posiadać zabezpieczenie przed 
przeciążeniem/uszkodzeniem. Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem/uszkodzeniem powinno być zrealizowane w postaci przycisku 
znajdującego na maszynie i przycisku znajdującego na odległości powyżej 3m.  

 

Cyfrowa elektronika w 4-kanałowym układzie sterująco-pomiarowym powinna 
umożliwić: 

 w podstawowej konfiguracji synchroniczną pracę 4 siłowników w trybie 
regulacji w zamkniętym obwodzie w sprzężeniu zwrotnym od kanałów 
pomiarowych siły, drogi i wydłużenia; 

 synchroniczną pracę 1 lub 2 albo 3 siłowników sterowanych indywidualnie; 

 dla każdego z 4 kanałów siłowników sterowanie: drogą, czasem, siłą, 
wydłużeniem; 

 dla każdego z 4 kanałów siłowników przynajmniej 3 wolne kanały 
pomiarowe z możliwością podłączenia toru pomiarowego dla dodatkowego 
czujnika analogowego (tensometrycznego, indukcyjnego lub 
napięciowego) lub cyfrowego; 

 cyfrowe sterowanie napędem; 

 regulację adaptacyjną w zakresie automatycznego doboru parametrów 
sterowania w zależności od właściwości mechanicznych próbki badawczej 
będącej elementem zamkniętego obwodu regulacji; 

 synchroniczne próbkowanie wszystkich kanałów pomiarowych i 
sterujących; 

 synchroniczne przesyłanie danych pomiarowych do jednostki komputera z 
częstotliwością nie mniejszą niż 500 Hz dla każdego z kanałów 
pomiarowych; 

 pomiar siły do przynajmniej 150% nominału głowicy celem rejestracji 
przeciążeń; 

 przekazywanie danych z min rozdzielczością 24 bit;  

 automatyczną korekcję punktu zerowego na początku badania;  

 bieżącą korekcję sygnałów pomiarowych dla wszystkich kanałów;  

 pełną synchronizację czasowa wszystkich kanałów pomiarowych; 

 automatyczną identyfikację sensorów pomiarowych; 

 podłączenie do komputera poprzez łącze RJ45 PC; 

 zdalne sterowanie poprzez pilot umożliwiający wystartowanie i zatrzymanie 
badania, ustawienie pozycji startowej oraz zgrubny i precyzyjny przesuw 
tłoka na każdym z 4 siłowników; 

 uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa z mocowaniem poprzez płytkę 
magnetyczną i przewodem do podłączenia do elektroniki sterującej o 
długości co najmniej 6m. 

 

Uchwyty i szczęki stosowane do mocowania próbek w maszynie 
wytrzymałościowej powinny zapewnić: 

1. Badanie próbek o grubości przynajmniej do 15 mm przy max 
obciążeniu 2kN w środowisku płynów fizjologicznych wraz z wkładkami 

do mocowania próbek: wkładki stalowe, moletowane o wymiarach 

 



 

 

przynajmniej 30 x 50 mm (wys. x szer.); wkładki kauczukowe o 
wymiarach przynajmniej 30 x 100 mm (wys. x szer.); wkładki 
kauczukowe o wymiarach 25 x 50 mm (wys. x szer.) do badania 
odporności na przesuwanie nitek w szwie w tkaninach;  

2. badanie próbek symetrycznych/asymetrycznych o wymiarach 
18mm(grubość) x 50mm(wysokość) x 60mm(szerokość) przy max 
obciążeniu 2kN w zakresie temperatur [-70; +250]

o
C; 

3. badanie próbek symetrycznych/asymetrycznych o wymiarach 
18mm(grubość) x 25mm(wysokość) x 50mm(szerokość) przy 
zabezpieczeniu przed poślizgiem próbki podczas badania oraz próbek 
o wymiarach 18mm(grubość) x 30mm(wysokość) x 110mm(szerokość)  
przy max obciążeniu 2kN w zakresie temperatur [-15; +80]

o
C. 

Oprzyrządowanie do przeprowadzenia badań powinno posiadać możliwość 
badania próbek w kąpieli wodnej (środowisku płynów fizjologicznych) za 

pomocą odpowiednich uchwytów (max obciążenie 200N) w zakresie temperatur 
[przynajmniej od +10 do +40]

o
C i pojemności co najmniej 5 litrów. Kąpiel wodna 

powinna zawierać termostat temperaturowy do regulacji temperatury płynu w 
podanym zakresie temperatur.  

 

System bezdotykowego pomiaru powinien zawierać ekstensometr wideo do 
pomiaru odkształcenia w 2 osiach oraz: 

 statyw/stelaż do mocowania ekstensometru ponad centralną poziomą 
płaszczyzną roboczą platformy z siłownikami pozwalający na regulację 
wysokości oraz pozycji X-Y kamery w celu dopasowania wielkości i obszaru 
pola widzenia kamery; 

 obiektyw pozwalający przy standardowej wysokości mocowania kamery 
ekstensometru na statywie/stelażu na uzyskanie całkowitego pola widzenia 
przynajmniej 200 x 200 mm przy zapewnieniu dokładności pomiaru 
odkształcenia przynajmniej w Klasie 1 (EN ISO 9513); 

 możliwość pełnej synchronizacji danych pomiarowych z ekstensometru 
wideo z pozostałymi kanałami pomiarowymi maszyny; 

 możliwość pomiaru i sterowania w funkcji odkształcenia na próbce krzyżowej 
za pomocą 4 znaczników umieszczonych naprzeciwlegle na obydwu osiach 
badawczych w trybie regulacji w pętli sprzężenia zwrotnego dla sygnału 
odkształcenia jednocześnie dla obydwu osi badawczych; 

 możliwość pomiaru i sterowania w funkcji odkształcenia (dla 2 osi jak 
opisano w poprzednim punkcie) bez konieczności nanoszenia znaczników 
dla materiałów posiadających charakterystyczną strukturę powierzchni, np. 
tkaniny; 

 możliwość ciągłej rejestracji obrazu w pełni zsynchronizowaną z przebiegiem 
badania pozwalającą na wykonanie powtórnej analizy badania przy 
zmienionych bazach pomiarowych odkształcenia; 

 rejestrowanie danych z częstotliwością nie mniejszą niż 150 Hz; 

 możliwość jednoczesnego pomiaru wydłużenia na 15 bazach pomiarowych; 

 możliwość śledzenia znaczników (zarówno fizycznie nanoszonych na 
powierzchnię próbki jak i znaczników wirtualnych rozpoznawanych na 
podstawie struktury powierzchni) podczas przeprowadzania badań w temp. 
otoczenia (w powietrzu) oraz na próbce zanurzonej środowisku płynów 
fizjologicznych przy założeniu przejrzystości kąpieli;  

 akcesoria do znakowania i kalibracji ekstensometru wideo. 

 

Maszyna wytrzymałościowa powinna być dostarczona wraz z PC i monitorem 
(co najmniej 23”) do sterowania zachowaniem maszyny wytrzymałościowej wraz 
z odpowiednim oprzyrządowaniem do testów wytrzymałościowych dla systemu 
4-kanałowego umożliwiającym: 

 dowolne kształtowanie przebiegu badania dla systemu 4-kanałowego w 
zakresie testów rozciągania, ściskania, oddzierania, przebiegów cyklicznych, 
pełzania, relaksacji, retardacji oraz dowolnymi przebiegami blokowymi;  

 graficzne tworzenie dowolnych procedur testowych poprzez zastosowanie 
gotowych bloków funkcyjnych odpowiedzialnych ze sterowanie maszyną, 
obsługę czujników (np. ekstensometry) oraz zewnętrznych urządzeń (np. 
komora temperaturowa) oraz ponadto spełniających funkcje logiczne (np. 
wykonanie bloku programowego w zależności od wartości kanału siły) i 
bezpieczeństwa (np. nadzorowanie dopuszczalnej górnej granicy 

 



 

 

obciążenia);  

 tworzenie własnych wirtualnych kanałów przeliczeniowych umożliwiających 
sterowanie maszyną; 

 tworzenie dowolnych wyników na podstawie zarejestrowanych danych 
pomiarowych, tj. wartości referencyjne, minima, maksima, wartości średnie, 
gradienty, piki oraz wprowadzanie wzorów i obliczeń użytkownika; 

 tworzenie wykresów (przedstawiających co najmniej kanały siły, drogi, 
czasu, pracy), histogramów (z rozkładem Gaussa, granicami sigma i 
wartościami średnimi dla wyników wyznaczanych podczas właściwego 
badania np. moduł sprężystości, siła maksymalna), tabel (zawierających 
wyniki, statystykę), raportów (zawierających wykresy, tabele, histogramy); 

 tworzenie zestawów parametrów, tzw. pól badawczych, definiujących 
odległość między uchwytami, rodzaj przestrzeni roboczej, pozycję belki 
pomiarowej, limity i rodzaje czujników (siły, wydłużenia), automatycznie 
wczytywanych przy zmianie rodzaju badania, np. z rozciągania na ściskanie; 

 bezpośrednie eksportowanie danych pomiarowych oraz wyników do plików 
tekstowych (ASCII), PDF, arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel), edytorów 
tekstu (np. MS Word) oraz baz danych (np. MS Access); 

 długoczasową analizę wyników z różnych badań oraz rejestrację wideo 
przebiegu badania zsynchronizowaną z danymi pomiarowymi; 

 umożliwienie regulacja podstawowych parametrów sterownia (P, I) dla 
każdego z kanałów pomiarowych poprzez tryb oscyloskopu 
przedstawiającego wartość rzeczywistą, zadaną oraz docelową; 

 dostępność modułu programowego do rejestracji krzywej korekcyjnej w celu 
pomiaru odkształcenia własnego maszyny wraz z możliwością odejmowania 
krzywej korekcyjnej w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania 
badania na maszynie wytrzymałościowej; 

 dostępność modułu dydaktycznego, umożliwiającego przeprowadzenie 
symulowanych badań na komputerze nie będącym podłączonym do 
maszyny (np. wykonanie badania zrywania tkanin podczas wykładu) wraz z 
możliwością generowania własnych modeli próbek na podstawie 
przeprowadzonych badań na maszynie wytrzymałościowej; 

 dostępność modułu symulacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie 
badania i sprawdzenie poprawności ustawień procedury badawczej bez 
konieczności użycia maszyny i ryzyka zniszczenia akcesoriów; 

 dostępność modułu programowego umożliwiającego odczytanie danych 
zapisanych we wtyczkach zainstalowanych czujników (np. siły, drogi, 
wydłużenia). 

Przedmiot zamówienia obejmuje także: 

1. Uruchomienie maszyny w celu sprawdzenia prawidłowości jej działania 

2. Wykonanie kalibracji układów pomiarowych: 

a. Wzorcowanie kanału pomiarowego siły (dla każdego z 4 
siłowników) w kierunku na rozciąganie i ściskanie (w minimum 
11 punktach na kierunek) przez akredytowany serwis wraz z 
wystawieniem świadectwa wzorcowania laboratorium 
akredytowanego  

b. Wzorcowanie kanału pomiarowego drogi tłoka (dla każdego z 
4 siłowników) przez akredytowany serwis wraz z 
wystawieniem świadectwa wzorcowania laboratorium 
akredytowanego  

c. Wzorcowanie kanału pomiarowego odkształcenia 
ekstensometru wideo przez akredytowany serwis wraz z 
wystawieniem świadectwa wzorcowania laboratorium 
akredytowanego  

3. Przeprowadzenie szkolenia dla min 5 osób wyznaczonych do obsługi 

tej maszyny oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego fakt 

 



 

 

przeszkolenia  

4. Serwis w zakresie upgrade oprogramowania oraz wymiany zużytych 
części roboczych maszyny wytrzymałościowej  (min okres 24 
miesięcy). 

5. Gwarancję, co najmniej 12 miesięcy od daty i podpisania protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń. 

 

UWAGA 1! W kolumnie pt. „Posiadane parametry” Wykonawca winien wpisać TAK lub NIE. Nie 
wpisanie żadnego słowa traktowane będzie jako niespełnienie danego parametru. 
NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO Z PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.  
 
UWAGA 2! W przypadku gdy wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne dla wskazanego w 
tabeli parametru/funkcji, należy  wyraźnie zaznaczyć takie rozwiązanie w odpowiednim wierszu 
tabeli oraz załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1.      

2.      

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 

utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 

zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia
1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

2
 w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [240], data [13/12/2016], strona [438206],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ 2][0 ][1 ][ 6]/S [ 2][4 ][0 ]–[ 4][ 3][ 8][2 ][0 ][6 ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 

jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 

wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 

wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 

przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego
3
 Odpowiedź: 

Nazwa:  Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny                

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska 

osoba do kontaktów: Agnieszka Biszewska                      

e-mail: agnbisze@pg.gda.pl, faks:+48 58 347-10-

25,   kod NUTS: PL 634 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 

Odpowiedź: 

                                                           
1
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 



 

 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: Dostawa urządzenia do badań własności 

mechanicznych próbek biologicznych, implantów, 

kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych w 

dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Gdańskiej 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

(jeżeli dotyczy)
5
: 

ZP/295/004/D/2016 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone

8
: czy wykonawca jest zakładem 

[] Tak [] Nie 
 

                                                           
4
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 

6
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

7
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
8
 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 



 

 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”

9
 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie

10
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

                                                           
9
 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
10

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 



 

 

formie elektronicznej, proszę wskazać:  [……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami

11
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 

(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

                                                           
11

 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 



 

 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 

określonych poniżej w części IV oraz 

(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 

poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 

części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 

technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 

tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 

dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V
12

. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom  trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

  

                                                           
12

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 



 

 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej
13

; 

2. korupcja
14

; 

3. nadużycie finansowe
15

; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną

16
 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
17

 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
18

. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 

za przestępstwo na podstawie przepisów 

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 

określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 

dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 

przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 

kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 

jednego z wyżej wymienionych powodów, 

orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 

którym okres wykluczenia określony 

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]
19

 

Jeżeli tak, proszę podać
20

: 

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 

1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 

skazania; 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]
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 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15

 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
17

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]
21

 

W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia
22

 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
23

: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 

w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 

lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 

niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 

Podatki 
Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
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 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  



 

 

wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

odsetki lub grzywny? 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 

proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji):
 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
25

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 

wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 

stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 

postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa 

pracy
26

? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 



 

 

w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych

27
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej

28
. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego

29
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

30
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

                                                           
27

 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
29

 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30

 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



 

 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 

wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 

o charakterze wyłącznie krajowym określone w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 



 

 

wskazać: [……][……][……]
31

 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

  

                                                           
31

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 

oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 

części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 

zawodowym lub handlowym prowadzonym w 

państwie członkowskim siedziby wykonawcy
32

: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

usługi: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego 

zezwolenia lub bycie członkiem określonej 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 

usługi, o której mowa, w państwie siedziby 

wykonawcy?  

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

status członkowski chodzi, i wskazać, czy 

wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

                                                           
32

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 



 

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia jest następujący: 

i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący
33

 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 

obszarze działalności gospodarczej objętym 

zamówieniem i określonym w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 

wymaganej liczby lat obrotowych jest 

następujący: 

i/lub 

2b) Jego średni roczny obrót w 

przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący
34

: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 

cały wymagany okres, proszę podać datę 

założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 

rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
35

 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca 

oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 

wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 

następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 

do Y
36

 – oraz wartość): 

[……], [……]
37

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

[……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
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 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

 

elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

które mogły zostać określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 

wykonawca oświadcza, że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 

zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia
38

 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w 

odniesieniu do najważniejszych robót 

budowlanych jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Roboty budowlane: [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy i zamówień 

publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia
39

 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 

rodzaju lub wyświadczył następujące główne 

usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 

wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 

zarówno publicznych, jak i prywatnych
40

: 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    

 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych
41

, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

[……] 

 

 

[……] 

                                                           
38

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40

 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41

 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 



 

 

W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 

do następujących pracowników technicznych lub 

służb technicznych o wykonanie robót: 

3) Korzysta z następujących urządzeń 

technicznych oraz środków w celu 

zapewnienia jakości, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 

złożonym charakterze, które mają zostać 

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 

do produktów lub usług o szczególnym 

przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 

kontroli
42

 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 

także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli 

jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 

będzie mógł stosować następujące środki 

zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 

ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

[……] 

                                                           
42

 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 



 

 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom
43

 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 

lub fotografie produktów, które mają być 

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 

świadectwo autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w 

stosownych przypadkach przedstawi wymagane 

świadectwa autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

instytuty lub agencje kontroli jakości o 

uznanych kompetencjach, potwierdzające 

zgodność produktów poprzez wyraźne 

odniesienie do specyfikacji technicznych lub 

norm, które zostały określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 

jakie inne środki dowodowe mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 

środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 

zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 
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 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 



 

 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego mogą 

zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

  



 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 

złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 

dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 

ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 

konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 

W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 

formie dokumentów, proszę wskazać dla 

każdego z nich, czy wykonawca posiada 

wymagane dokumenty: 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej
44

, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie
45

 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]
46

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 

dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 

wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 

przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 

w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 

dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 

dowolnym państwie członkowskim
47

, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
48

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 

posiada odpowiednią dokumentację. 

                                                           
44

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48

 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 



 

 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 

podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 

potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 

to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 

postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz podpisy [……….] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UWAGA: Poniższą informację Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
Zamawiającego  na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 8  rozdz. XV SIWZ. 
 

Załącznik Nr 3 

Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
zam. publ. pn.  „Dostawa urządzenia do badań własności mechanicznych próbek biologicznych, implantów, kompozytów 

i materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej” 

 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Dostawa urządzenia do badań własności mechanicznych próbek biologicznych, 
implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie 
obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej” informujemy, że: 

 
1. nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z 
późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia* 

 
2. przynależymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn.), 
łącznie z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:* 

Lp. Nazwa Wykonawcy i siedziba 

  

  

* niepotrzebne skreślić 

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że 
powiązania pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

              miejscowość                    
 
 

 
    …………............................................................... 

                                                                                                                   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
UWAGA1! Należy zakreślić/wypełnić pkt 1 albo pkt 2 
UWAGA 2! Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 



 

 

 
 
 

UWAGA: Poniższe oświadczenie składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na 
wcześniejsze wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp 
 

Załącznik Nr 3a 

Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia - dot. okoliczności, o 

których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
zam. publ. pn.  „Dostawa urządzenia do badań własności mechanicznych próbek biologicznych, implantów, kompozytów 

i materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej” 

 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Dostawa urządzenia do badań właściwości mechanicznych próbek biologicznych i 
implantów dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej” oświadczamy, że: 
  
1. nie wydano / wydano* wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności;  

2. nie orzeczono / orzeczono* wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  
3. nie zalegamy / zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 716). 

4. nie przynależymy / przynależymy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 184 z późn.). W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje 
potwierdzające, że powiązania pomiędzy mną a Wykonawcą/Wykonawcami nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

              miejscowość                    
 
 

 
    …………............................................................... 

                                                                                                                   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
UWAGA1! Niewłaściwe skreślić  
UWAGA 2! Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 



 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ                                                       

Umowa nr ………. - wzór 
do zam. publ. nr ZP/295/004D/16 

 

w  dniu     ............................... 2016 r. w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, Wydziałem Mechanicznym z siedzibą w 80-233 Gdańsk,                             
ul. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620  
reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………………………………………….. 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
.................................................................................................................................................... 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
.................................................................................................................................................... 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../ 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym 
przez:.................................................................. 
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG ) 
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą 
…………………………………………., z siedzibą w ……………………….. przy ulicy 
…………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON ………………….  
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
zawarto umowę treści następującej: 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzenia do badań własności mechanicznych 
próbek biologicznych, implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych w 
dwuosiowym stanie obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Gdańskiej.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie 
powystawowy, spełnia parametry techniczne i wymagania określone w SIWZ oraz że 
jest gotowy do eksploatacji bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do Umowy oraz formularz 
oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. 

 
§ 2 

Termin i miejsce realizacji umowy 
1. Miejsce dostawy: Politechnika Gdańska, Budynek Wydziału Mechanicznego                             

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 
2. Cały przedmiot umowy zostanie wykonany i przekazany Zamawiającemu w terminie              

do ………. dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………. (Zamawiający uzupełni 
zgodnie z „Formularzem oferty”). 

3.  Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego  o  terminie planowanej 
dostawy, nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed dostawą. Powyższe    



 

 

zawiadomienie    należy    przesłać    do    następujących    osób: 
............................................ na adres  e-mail: ....................... 

4.  W  przypadku  zaniechania  przez Wykonawcę  czynności,  o  której  mowa  w  ust.  3  
niniejszego paragrafu, Zamawiający może odmówić odbioru towaru w danym terminie i 
wyznaczyć Wykonawcy inny termin. 

5. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
nie leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§3  

Oświadczenia Stron 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

a. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem 
organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie umowy 
zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, 

b. Urządzenie zostało dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie 
wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje 
zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w 
zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te przedstawi 
Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

c. Urządzenie dostarczone do Zamawiającego będzie fabrycznie nowe, wolne od wad 
prawnych i fizycznych oraz gotowe do eksploatacji, bez konieczności dokonywania 
dodatkowych zakupów.  

d. Urządzenie dostarczone Zamawiającemu pochodzi bezpośrednio od producenta lub z 
oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucyjnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że wraz z Urządzeniem dostarczy wszystkie wymagane 
przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty poświadczające dopuszczenie 
Urządzenia do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ograniczeń, 
pełną instrukcję obsługi Urządzenia oraz karty gwarancyjne – wszystko w języku 
polskim.    

3. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji prawo do żądania zwrotu 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów wynikających z niespełniania przez 
Urządzenie warunków określonych w SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 1 do 
umowy.  

4. W przypadku, gdy w zakres przedmiotu umowy, wchodzi również oprogramowanie, 
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zabezpieczenia w ramach 
licencji prawa do korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania bez żadnych 
ograniczeń czasowych i terytorialnych i w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu 
eksploatację oprogramowania dla jego potrzeb. Licencje na oprogramowanie będą 
dostarczone wraz z nośnikami instalacyjnymi w postaci płyty CD/DVD lub w wersji 
elektronicznej wraz z dostawą wyposażenia. 

5. Zamawiający oświadcza, że: 
a) zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pomieszczenie, w którym będzie instalowane 

urządzenie, 
b) dokona terminowej zapłaty Wykonawcy za dostarczone i odebrane bez zastrzeżeń 

urządzenie objęte przedmiotem umowy w wysokości i na zasadach określonych w 
umowie. 

 
§4 

Cena oraz warunki płatności 
1. Za wykonanie umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, ustala się cenę netto: ……………zł  

słownie złotych: …………………Cena brutto wynosi: ……..…. zł słownie złotych: 
………………… 

2. Ustalona w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest zgodna ze złożoną ofertą i obejmuje 
wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu 
umowy. 



 

 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy 
potwierdzona podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołem odbioru. 

4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 
21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej 
faktury.  

5. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

6. Faktura, o której mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, w swej treści zawierać musi 

numer niniejszej Umowy „ZP/295/004/D/16”.  

§5 
Warunki odbioru 

1. Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, zobowiązany jest złożyć pisemny 
wniosek o dokonanie odbioru. 

2. W czasie czynności odbiorowych, Zamawiający ma prawo do testowana i użytkowania 
Urządzenia. Zamawiający w czasie testowania dokonuje oceny sprawności i 
użyteczności Urządzenia. 

3. Zamawiający dokona odbioru w terminie do 20 dni roboczych od dnia złożenia 
pisemnego wniosku o jego dokonanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, który zostanie podpisany przez Strony. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi 
po przeszkoleniu przedstawiciela Zamawiającego oraz po przekazaniu wszystkich 
dokumentów, w tym instrukcji obsługi, Zamawiającemu.  

4. Podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru z adnotacją bez 
zastrzeżeń upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.  

5. Protokół odbioru zostanie zakończony:  
a) odbiorem bez zastrzeżeń 
b) odbiorem z uwagami 
c) odrzuceniem  

6. Odbiór przedmiotu Umowy musi zostać poprzedzony badaniem technicznym, który 
przeprowadzą przedstawiciele Stron w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.   

7. Ilekroć w dostarczonym przedmiocie umowy zostanie stwierdzona wadliwość, 
niezgodność z ofertą, umową lub SIWZ, odbiór zakończy się odrzuceniem, a w 
przypadku wad i niezgodności mniejszej wagi – odbiorem z uwagami. 

8. Wszelkie koszty związane ze zwrotem wadliwego przedmiotu umowy i ponowną 
dostawą poniesie Wykonawca. 

9. Tylko dostarczenie pełnego przedmiotu umowy tj. obejmującego pełen asortyment i 
dokumentację do niego przynależną w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy 
kwalifikuje do odbioru bez zastrzeżeń. 

10. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem pozytywnym, Strony wyspecyfikują Listę wad, 
które Wykonawca jest zobowiązany usunąć w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej 
sporządzenia. Po usunięciu wad oraz pozytywnym zakończeniu odbioru Strony 
sporządzą Protokół Odbioru. 

11. Wykonawca zgłasza produkt odebrany z uwagami do ponownego odbioru, przy 
zachowaniu tych samych, bądź bardziej szczegółowych kryteriów odbioru, ustalonych 
przez Zamawiającego.  

12. Protokół Odbioru z uwagami będzie zawierał uzasadnienie dla każdej zgłoszonej uwagi. 
13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli  w czasie tych 

czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie Urządzenia  
zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór będzie kontynuowany po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę faktu usunięcia tych wad. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z pracownikami Zamawiającego w 
czasie realizacji dostawy, instalacji i wykonywania testów. 

 
 



 

 

§6 
Warunki gwarancji i rękojmi, serwis gwarancyjny 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres 
…………. (Zamawiający uzupełni zgodnie z „Formularzem oferty”).  

2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość Sprzętu, zgodną w szczególności z 
Załącznikiem nr 1 do umowy. 

3. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu 
podpisania Protokołu Odbioru „bez zastrzeżeń”. 

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady lub usterki powstałe z przyczyn 
tkwiących w Sprzęcie, jak i wszelkie inne usterki lub wady powstałe z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

5. Zgłoszenie  wady lub usterki następować będzie drogą elektroniczną (adres e-mail: 
………..). Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia  wady lub 
usterki pisemnie w dniu zgłoszenia. Następnie w ciągu 48 godzin od momentu 
zgłoszenia wady lub usterki Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie 
Zamawiającego o terminach likwidacji zgłoszonej wady lub usterki. Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać naprawy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, licząc od daty 
zgłoszenia wady lub usterki. 

6. Jeśli naprawa nie będzie możliwa do wykonania w terminie, o którym mowa w ust. 5, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Urządzenie zastępcze, o parametrach nie 
gorszych niż sprzęt zastępowany, na cały pozostały okres naprawy (tj. od 31 dnia od 
dnia zgłoszenia usterki lub wady do dnia naprawy włącznie).   

7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania 
bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancyjnym zgodnie z 
wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzeń.  

8. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych. 
9. Zamawiający może żądać wymiany Urządzenia na nowe, a Wykonawca zobowiązuje się 

do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia 
zaistnienia następujących okoliczności:  
a. Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym, 
b. Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,  
c. naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.   

10. Gwarancja obejmuje usterki lub wady Urządzenia wynikające z zastosowania 
niewłaściwych materiałów, części, niewłaściwej jakości wykonania przez producenta 
oraz nieprawidłowego działania lub niespełniającego określonej funkcjonalności.  

11. Czas Naprawy rozumiany jest, jako okres od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 
usterki lub awarii do jej usunięcia lub dostarczenia i uruchomienia Urządzenia 
zastępczego, o co najmniej takich samych parametrach, z zachowaniem jego 100% 
pierwotnej funkcjonalności.   

12. Okres gwarancji dla naprawionego w ramach gwarancji Urządzenia zostanie wydłużony 
każdorazowo o Czas Naprawy i ponownego uruchomienia.  W razie wymiany 
Urządzenia lub jego części na nowy, okres gwarancji biegnie na wymienione Urządzenie 
lub jego część od nowa.   

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo oryginalne, fabrycznie nowe części   
i materiały eksploatacyjne. Koszty nowych części i materiałów eksploatacyjnych 
związanych z bieżącym użytkowaniem Urządzenia ponosi Wykonawca.   

14. Jeżeli naprawa okaże się niemożliwa (Urządzenie nie będzie spełniało tych samych 
parametrów i nie będzie zachowywało swojej funkcjonalności) Urządzenie podlegać 
będzie wymianie na nowe.  

15. Serwis gwarancyjny dostarczonego Urządzenia jest całkowicie wliczony w cenę 
Urządzenia.  

16. Serwis będzie wykonywany w miejscu dostawy Urządzenia u Zamawiającego, a 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym związane. W przypadku konieczności 
naprawy Sprzętu poza miejscem dostawy, Wykonawca pokryje koszty demontażu, 
ponownego montażu, uruchomienia i transportu Urządzenia w obie strony w czasie 



 

 

trwania okresu gwarancyjnego oraz koszty ubezpieczenia Urządzenia w czasie 
transportu, koszty ewentualnych ceł, opłat, itp.   

17. Usługi serwisowe i gwarancyjne opisane w Umowie, świadczone przez Wykonawcę, 
pracowników Wykonawcy lub inne podmioty upoważnione przez Wykonawcę nie mogą 
spowodować utraty lub jakiegokolwiek uszczerbku praw Zamawiającego, w 
szczególności dotyczących gwarancji.  

18. Wykonawca musi zapewnić, aby on sam, jego pracownicy lub podmioty przez niego 
upoważnione posiadali niezbędną wiedzę, doświadczenie, oprzyrządowanie, 
umocowanie formalno-prawne poświadczone dokumentami pozwalające na świadczenie 
usług serwisowych i gwarancyjnych w zakresie objętym umową oraz zapewniły 
realizację obowiązków Wykonawcy opisanych w niniejszym paragrafie.  

19. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport, 
ewentualny nocleg i dojazd.  

20. Wykonawca gwarantuje bezpłatną dostawę części zamiennych w okresie trwania 
gwarancji. 

 
§7 

Reprezentacja  
1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego występuje: 

a) ………………… 
2.   W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy występuje: 

a) ……………….. 
3. O każdej zmianie osób wskazanych w ust. 1 lub ust. 2  niniejszego paragrafu strony 

niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego 
obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.  

 
§8 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy w 
wysokości 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia.  

b) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 100 zł, za 
każdy dzień opóźnienia, za każde z tych naruszeń 

 c) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji obowiązków  gwarancyjnych, w wysokości 
80 zł, za każdy dzień opóźnienia, za każde zdarzenie.  

d) za opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych, w wysokości 100 zł, za każdy 
dzień opóźnienia, za każde zdarzenie. 

2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny 
odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto 
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 
145 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać 
złożone na piśmie w terminie 10 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o 
wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień umowy lub niewykonywania 
umowy z należytą starannością. 

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, strony 
zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

5.  Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata współfinansowania 
Projektu będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku 
do Wykonawcy. 

 



 

 

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

 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości            
0,5 % ceny brutto za przedmiot umowy w formie ……………, tj. kwotę: ………… zł 
(słownie: ………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: 

a. 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane,  

b. 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady.  

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu 
zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 10 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu 
przedstawionego na formularzu oferty stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca 
na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli 
nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie 
przesunięty w czasie Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego o czas przesunięcia tego odbioru. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w rozdz. XX specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
§10 

Zmiany umowy 
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących 
sytuacjach: 
1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy.   
2. Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający i 

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne 
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy). 

3. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
4. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 

okolicznościami: 
a) siła wyższa (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, 

eksplozje, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, strajki generalne lub lokalne) 
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu Umowy oraz mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu 
Umowy, 

 b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  



 

 

 c) zmiany danych teleadresowych, 
 d)  zmiany ustawowej zmiany podatku VAT, 
 e)  wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.  
5. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 4 

niniejszego paragrafu, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

6. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności:  
a) Niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w siwz spowodowanej zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
 b) Pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu Umowy. Zmiana taka nie może spowodować podwyższenia 
ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. 
Wykonawca w takim przypadku sporządza protokół konieczności, wymagana jest 
pisemna akceptacja zmiany przez Zamawiającego. 

 
§11 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez 

obie Strony pod rygorem nieważności.  
2. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu) lub informacji 
nadanej na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy.  

3. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
przesyłkę (list) lub informację dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie na ostatni znany 
adres Wykonawcy uważa się za doręczoną. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

5. Przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i 
dni ustawowo wolnych od pracy.  

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

8. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Umowy = Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty). 

 
 
                 ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA   
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Dostawa urządzenia do badań własności mechanicznych próbek biologicznych, 

implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych w dwuosiowym stanie 

obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej 

Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje: 

Maszyna wytrzymałościowa powinna posiadać napęd elektromechaniczny składający się z 
czterech siłowników elektromechanicznych umieszczonych względem siebie pod kątem 900 
w płaszczyźnie poziomej na wspólnej platformie nośnej, nad którą znajduje się przestrzeń 
robocza maszyny. Napęd powinien umożliwić obciążenie próbki (rozciąganie-ściskanie) w 
dwóch prostopadłych kierunkach (realizacja obciążenia dwuosiowego) o zakresie Fmaks = 
+/- 2 kN. Ponadto maszyna powinna zapewnić przeprowadzenie badań jednoosiowych w 
zakresie Fmaks = +/- 2 kN.    

System mocowania siłowników na platformie powinien pozwolić również na umieszczenie 
siłowników pod kątem 45 oraz 135° względem siebie. Rozdzielczość pozycjonowania 
każdego siłownika powinna być przynajmniej +/- 0,5 µm. 

Wymiar główny przestrzeni roboczej (odległość między siłownikami umieszczonymi w jednej 
osi) powinien być nie mniejszy niż 0,5m. Wysokość robocza platformy (odległość od 
posadzki) powinna wynosić od 900 do 1100 mm. Konfiguracja przestrzenna systemu 
obciążeń powinna umożliwiać swobodny dostęp do przestrzeni roboczej w celu 
zainstalowania systemu optycznego pomiaru odkształceń.  

Możliwość pomiaru odkształcenia próbki w dwóch kierunkach za pomocą systemu Video 
(metoda bezkontaktowa) o rozdzielczości co najmniej 1280x1024 Pixel. System Video 
powinien posiadać możliwość regulacji zniekształceń geometrycznych przy rejestracji obrazu 
na odległości od 100 mm do 270 mm. 

Możliwość sterowania w trybie „sterowanie siłą” i „sterowanie przemieszczeniem” z 
możliwością przełączenia między tymi trybami. 

Możliwość sterowania obciążeniem próbki poprzez dane pomiarowe odkształcenia 
uzyskiwanego za pomocą systemu Video (posiadanie oprogramowania do odczytu 
przemieszczeń dwóch kierunkach i sterowania zachowaniem układu obciążenia). 

Siłowniki elektromechaniczne powinny posiadać taką konfigurację, która zapewni w każdym 
kierunku (osi) przesuw przynajmniej o 200mm z utrzymaniem obciążenia 2 kN i prędkością 
przynajmniej od 0.001 do 7.500 mm/min. 

Na tłoku każdego siłownika powinna być umieszczona głowica pomiarowa o zakresie co 
najmniej 2.5kN, która zapewnia pomiar siły z dokładnością zgodnie z ISO 7500-1: 

 od siły 25N – klasa 0.5 

 od siły 5N – klasa 1  

 granica przeciążenia osiowego powinna być nie mniej niż 150% siły nominalnej 

 granica przeciążenia bocznego powinna być nie mniej niż 100% siły nominalnej 

 granica zniszczenia powinna być nie mniej niż 300% siły nominalnej. 
Maszyna wytrzymałościowa powinna posiadać zabezpieczenie przed 
przeciążeniem/uszkodzeniem. Zabezpieczenie przed przeciążeniem/uszkodzeniem powinno 
być zrealizowane w postaci przycisku znajdującego na maszynie i przycisku znajdującego na 
odległości powyżej 3m.  



 

 

 

 

Cyfrowa elektronika w 4-kanałowym układzie sterująco-pomiarowym powinna umożliwić: 

 w podstawowej konfiguracji synchroniczną pracę 4 siłowników w trybie regulacji w 
zamkniętym obwodzie w sprzężeniu zwrotnym od kanałów pomiarowych siły, drogi i 
wydłużenia; 

 synchroniczną pracę 1 lub 2 albo 3 siłowników sterowanych indywidualnie; 

 dla każdego z 4 kanałów siłowników sterowanie: drogą, czasem, siłą, wydłużeniem; 

 dla każdego z 4 kanałów siłowników przynajmniej 3 wolne kanały pomiarowe z 
możliwością podłączenia toru pomiarowego dla dodatkowego czujnika analogowego 
(tensometrycznego, indukcyjnego lub napięciowego) lub cyfrowego; 

 cyfrowe sterowanie napędem; 

 regulację adaptacyjną w zakresie automatycznego doboru parametrów sterowania w 
zależności od właściwości mechanicznych próbki badawczej będącej elementem 
zamkniętego obwodu regulacji; 

 synchroniczne próbkowanie wszystkich kanałów pomiarowych i sterujących; 

 synchroniczne przesyłanie danych pomiarowych do jednostki komputera z 
częstotliwością nie mniejszą niż 500 Hz dla każdego z kanałów pomiarowych; 

 pomiar siły do przynajmniej 150% nominału głowicy celem rejestracji przeciążeń; 

 przekazywanie danych z min rozdzielczością 24 bit;  

 automatyczną korekcję punktu zerowego na początku badania;  

 bieżącą korekcję sygnałów pomiarowych dla wszystkich kanałów;  

 pełną synchronizację czasowa wszystkich kanałów pomiarowych; 

 automatyczną identyfikację sensorów pomiarowych; 

 podłączenie do komputera poprzez łącze RJ45 PC; 

 zdalne sterowanie poprzez pilot umożliwiający wystartowanie i zatrzymanie badania, 
ustawienie pozycji startowej oraz zgrubny i precyzyjny przesuw tłoka na każdym z 4 
siłowników; 

 uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa z mocowaniem poprzez płytkę magnetyczną i 
przewodem do podłączenia do elektroniki sterującej o długości co najmniej 6m. 

 

Uchwyty i szczęki stosowane do mocowania próbek w maszynie wytrzymałościowej powinny 
zapewnić: 

4. Badanie próbek o grubości przynajmniej do 15 mm przy max obciążeniu 2kN w 
środowisku płynów fizjologicznych wraz z wkładkami do mocowania próbek: wkładki 
stalowe, moletowane o wymiarach przynajmniej 30 x 50 mm (wys. x szer.); wkładki 
kauczukowe o wymiarach przynajmniej 30 x 100 mm (wys. x szer.); wkładki 
kauczukowe o wymiarach 25 x 50 mm (wys. x szer.) do badania odporności na 
przesuwanie nitek w szwie w tkaninach;  

5. badanie próbek symetrycznych/asymetrycznych o wymiarach 18mm(grubość) x 
50mm(wysokość) x 60mm(szerokość) przy max obciążeniu 2kN w zakresie 
temperatur [-70; +250]oC; 

6. badanie próbek symetrycznych/asymetrycznych o wymiarach 18mm(grubość) x 
25mm(wysokość) x 50mm(szerokość) przy zabezpieczeniu przed poślizgiem próbki 
podczas badania oraz próbek o wymiarach 18mm(grubość) x 30mm(wysokość) x 
110mm(szerokość)  przy max obciążeniu 2kN w zakresie temperatur [-15; +80]oC. 

Oprzyrządowanie do przeprowadzenia badań powinno posiadać możliwość badania próbek 
w kąpieli wodnej (środowisku płynów fizjologicznych) za pomocą odpowiednich 
uchwytów (max obciążenie 200N) w zakresie temperatur [przynajmniej od +10 do +40]oC i 
pojemności co najmniej 5 litrów. Kąpiel wodna powinna zawierać termostat temperaturowy 
do regulacji temperatury płynu w podanym zakresie temperatur.  



 

 

System bezdotykowego pomiaru powinien zawierać ekstensometr wideo do pomiaru 
odkształcenia w 2 osiach oraz: 

 statyw/stelaż do mocowania ekstensometru ponad centralną poziomą płaszczyzną 
roboczą platformy z siłownikami pozwalający na regulację wysokości oraz pozycji X-Y 
kamery w celu dopasowania wielkości i obszaru pola widzenia kamery; 

 obiektyw pozwalający przy standardowej wysokości mocowania kamery ekstensometru 
na statywie/stelażu na uzyskanie całkowitego pola widzenia przynajmniej 200 x 200 mm 
przy zapewnieniu dokładności pomiaru odkształcenia przynajmniej w Klasie 1 (EN ISO 
9513); 

 możliwość pełnej synchronizacji danych pomiarowych z ekstensometru wideo z 
pozostałymi kanałami pomiarowymi maszyny; 

 możliwość pomiaru i sterowania w funkcji odkształcenia na próbce krzyżowej za pomocą 
4 znaczników umieszczonych naprzeciwlegle na obydwu osiach badawczych w trybie 
regulacji w pętli sprzężenia zwrotnego dla sygnału odkształcenia jednocześnie dla 
obydwu osi badawczych; 

 możliwość pomiaru i sterowania w funkcji odkształcenia (dla 2 osi jak opisano w 
poprzednim punkcie) bez konieczności nanoszenia znaczników dla materiałów 
posiadających charakterystyczną strukturę powierzchni, np. tkaniny; 

 możliwość ciągłej rejestracji obrazu w pełni zsynchronizowaną z przebiegiem badania 
pozwalającą na wykonanie powtórnej analizy badania przy zmienionych bazach 
pomiarowych odkształcenia; 

 rejestrowanie danych z częstotliwością nie mniejszą niż 150 Hz; 

 możliwość jednoczesnego pomiaru wydłużenia na 15 bazach pomiarowych; 

 możliwość śledzenia znaczników (zarówno fizycznie nanoszonych na powierzchnię próbki 
jak i znaczników wirtualnych rozpoznawanych na podstawie struktury powierzchni) 
podczas przeprowadzania badań w temp. otoczenia (w powietrzu) oraz na próbce 
zanurzonej środowisku płynów fizjologicznych przy założeniu przejrzystości kąpieli;  

 akcesoria do znakowania i kalibracji ekstensometru wideo. 
 

Maszyna wytrzymałościowa powinna być dostarczona wraz z PC i monitorem (co najmniej 
23”) do sterowania zachowaniem maszyny wytrzymałościowej wraz z odpowiednim 
oprzyrządowaniem do testów wytrzymałościowych dla systemu 4-kanałowego 
umożliwiającym: 

 dowolne kształtowanie przebiegu badania dla systemu 4-kanałowego w zakresie testów 
rozciągania, ściskania, oddzierania, przebiegów cyklicznych, pełzania, relaksacji, 
retardacji oraz dowolnymi przebiegami blokowymi;  

 graficzne tworzenie dowolnych procedur testowych poprzez zastosowanie gotowych 
bloków funkcyjnych odpowiedzialnych ze sterowanie maszyną, obsługę czujników (np. 
ekstensometry) oraz zewnętrznych urządzeń (np. komora temperaturowa) oraz ponadto 
spełniających funkcje logiczne (np. wykonanie bloku programowego w zależności od 
wartości kanału siły) i bezpieczeństwa (np. nadzorowanie dopuszczalnej górnej granicy 
obciążenia);  

 tworzenie własnych wirtualnych kanałów przeliczeniowych umożliwiających sterowanie 
maszyną; 

 tworzenie dowolnych wyników na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych, tj. 
wartości referencyjne, minima, maksima, wartości średnie, gradienty, piki oraz 
wprowadzanie wzorów i obliczeń użytkownika; 

 tworzenie wykresów (przedstawiających co najmniej kanały siły, drogi, czasu, pracy), 
histogramów (z rozkładem Gaussa, granicami sigma i wartościami średnimi dla wyników 
wyznaczanych podczas właściwego badania np. moduł sprężystości, siła maksymalna), 
tabel (zawierających wyniki, statystykę), raportów (zawierających wykresy, tabele, 
histogramy); 



 

 

 tworzenie zestawów parametrów, tzw. pól badawczych, definiujących odległość między 
uchwytami, rodzaj przestrzeni roboczej, pozycję belki pomiarowej, limity i rodzaje 
czujników (siły, wydłużenia), automatycznie wczytywanych przy zmianie rodzaju badania, 
np. z rozciągania na ściskanie; 

 bezpośrednie eksportowanie danych pomiarowych oraz wyników do plików tekstowych 
(ASCII), PDF, arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel), edytorów tekstu (np. MS Word) 
oraz baz danych (np. MS Access); 

 długoczasową analizę wyników z różnych badań oraz rejestrację wideo przebiegu 
badania zsynchronizowaną z danymi pomiarowymi; 

 umożliwienie regulacja podstawowych parametrów sterownia (P, I) dla każdego z kanałów 
pomiarowych poprzez tryb oscyloskopu przedstawiającego wartość rzeczywistą, zadaną 
oraz docelową; 

 dostępność modułu programowego do rejestracji krzywej korekcyjnej w celu pomiaru 
odkształcenia własnego maszyny wraz z możliwością odejmowania krzywej korekcyjnej w 
czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania badania na maszynie wytrzymałościowej; 

 dostępność modułu dydaktycznego, umożliwiającego przeprowadzenie symulowanych 
badań na komputerze nie będącym podłączonym do maszyny (np. wykonanie badania 
zrywania tkanin podczas wykładu) wraz z możliwością generowania własnych modeli 
próbek na podstawie przeprowadzonych badań na maszynie wytrzymałościowej; 

 dostępność modułu symulacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie badania i 
sprawdzenie poprawności ustawień procedury badawczej bez konieczności użycia 
maszyny i ryzyka zniszczenia akcesoriów; 

 dostępność modułu programowego umożliwiającego odczytanie danych zapisanych we 
wtyczkach zainstalowanych czujników (np. siły, drogi, wydłużenia). 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje także: 

6. Uruchomienie maszyny w celu sprawdzenia prawidłowości jej działania 

7. Wykonanie kalibracji układów pomiarowych: 

a. Wzorcowanie kanału pomiarowego siły (dla każdego z 4 siłowników) w 
kierunku na rozciąganie i ściskanie (w minimum 11 punktach na kierunek) 
przez akredytowany serwis wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania 
laboratorium akredytowanego  

b. Wzorcowanie kanału pomiarowego drogi tłoka (dla każdego z 4 siłowników) 
przez akredytowany serwis wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania 
laboratorium akredytowanego  

c. Wzorcowanie kanału pomiarowego odkształcenia ekstensometru wideo przez 
akredytowany serwis wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania 
laboratorium akredytowanego  

8. Przeprowadzenie szkolenia dla min 5 osób wyznaczonych do obsługi tej maszyny 
oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego fakt przeszkolenia  

9. Serwis w zakresie upgrade oprogramowania oraz wymiany zużytych części 
roboczych maszyny wytrzymałościowej  (min okres 24 miesięcy). 

10. Gwarancję, co najmniej 12 miesięcy od daty i podpisania protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń. 

 



 

 

Rozwiązania równoważne. 

1. Wszystkie podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne 

są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować urządzenie o 

parametrach techniczno-jakościowych i użytkowych nie gorszych od wskazanych przez 

Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez 

wskazanie typu, znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do 

zaoferowania urządzenia określonego w opisie przedmiotu zamówienia lub 

równoważnego o parametrach tego typu nie gorszych (tzn. co najmniej równych lub 

wyższych) od wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych 

będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne urządzenia. Wykonawca oferując 

produkt równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w 

zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które 

muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego w 

SIWZ. Ciężar udowodnienia, że oferowane produkty są równoważne w stosunku do 

wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym 

ofertę. 

3. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów, typów lub pochodzenia 

wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje wyrazy: „lub 

równoważny”. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

pojawiają się wskazania znaków towarowych, norm, patentów lub pochodzenia, należy 

rozumieć, iż podano je jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu 

zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający opisując w ten 

sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Nazwy 

własne są przykładowe, określają jedynie klasę produktu i służą ustaleniu standardu. 

4. Jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 

ustawy, odniesieniem do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się również równoważność. 

Wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i 

systemy referencji technicznych mają jedynie charakter poglądowy i stanowią wyłącznie 

wzorzec jakościowy. 

 

 

 

 

 

 

 


