
 

 

 

ZP 8/WILiŚ/2018,  

CRZP/59/002/D/18 
 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego  

pn.: 

Dostawa sprzętu badawczego na potrzeby wykonania zadania WP4 

„Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach 

podziemnych”  

na potrzeby realizacji projektu WaterPUCK. 

 

CPV: 

38410000-2 - Przyrządy pomiarowe 

43130000-3 - Sprzęt wiertniczy 

42122000-0 – Pompy 

 

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - 221 000 euro  

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

Gdańsk, marzec 2018 r. 



 

 

 

Rozdział I 

Zamawiający 

Politechnika Gdańska  

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

tel.: 58 347 17 44                faks: 58 347 29 13                 

www.pg.gda.pl 

NIP: 584-020-35-93 

Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych. 

e-mail: dzp@pg.gda.pl  , faks: 58 347 29 13 

Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8:00 – 15:00. 

 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 

zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 

art. 39 - 46 ustawy Pzp. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu 

publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie 

internetowej Zamawiającego: www.dzp.pg.gda.pl. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

 

Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu badawczego na potrzeby wykonania zadania WP4 

„Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych” na potrzeby 

realizacji projektu WaterPUCK. 

2. Dostarczana aparatura dotyczy realizacji zadania WP4 „Model rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w wodach podziemnych”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu badawczego 

pt. „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie 

Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w  strefie przybrzeżnej Morza 

Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”. Przedmiot zamówienia 

obejmuje dostawę miernika do siedziby zamawiającego. Projekt jest finansowany przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju, umowa nr BIOSTRATEG3/343927/3/NCBR/2017., na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 

część 1 – miernik 

część 2 – fotometr, 

część 3 – zestaw wiertniczy, 

część 4 – zestaw pompowy. 

4. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad i nie może być przedmiotem praw 

osób trzecich. 

5. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca. 
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6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

8. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. 

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego.  

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

11. Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę w ofercie n/w informacji: 

1) Fotometr, miernik, sprzęt pompowy i sprzęt wiertniczy: producent, nazwa, model i inne dane 

umożliwiające zamawiającemu identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia 

2) Dla odczynników i elektrod: producent, nazwa oraz zakres pomiarowy. 

12. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie 

zobowiązany złożyć dokumentację techniczną zaoferowanego przedmiotu zamówienia, 

potwierdzającą spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Przez dokumentację 

techniczną rozumie się m.in. specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i 

dystrybutorów, karty produktu albo karty katalogowe produktu. 

 

Rozdział IV 

Termin wykonania zamówienia 

1. Zamawiający wyznacza termin realizacji umowy: maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Uwaga: termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany 

termin jest terminem maksymalnym, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje 

zawiera rozdział XIV SIWZ. 

 

Rozdział V 

Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) 

ustawy Pzp. 

3. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wykluczy z postępowania Wykonawcę, 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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 

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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

4. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 

1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 

przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział VI 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy 

dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) 

podpisania oferty względnie innych 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. 

4. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, do 

oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a). 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w ofercie nie złożą oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, lub którzy nie złożą 

wymaganych pełnomocnictw albo złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 



 

 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert pod kątem 

przesłanek ich odrzucenia - art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, 

a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone 

przez Zamawiającego w oparciu o wskazane oświadczenia i dokumenty. 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy, wskazanych w rozdziale VII SIWZ. 

9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Wykonawca 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 

mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. 

11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ. 

 

Rozdział VII 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć Wykonawca,  

którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5  dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy 

wymagań określonych przez Zamawiającego: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy -  w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda 

w formularzu oferty adresu internetowego wydającego dokument urzędu lub organu oraz 

dokładnych danych referencyjnych dokumentacji, 

2) dokumentację techniczną zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającą spełnianie 

wymagań określonych przez Zamawiającego. Przez dokumentację techniczną rozumie się m.in. 

specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów, karty produktu albo 

karty katalogowe produktu.  

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego rozdziału, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  Dokumenty, o których mowa 

powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



 

 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

rozdziału, 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. Dokumenty powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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 przedłożonego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 

ust. 1 pkt. 2) niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 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. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
Rozdział VIII 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  

do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 

PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres:  

Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

Budynek Główny Gmach B pok. 212, z dopiskiem na kopercie: „Dostawa sprzętu badawczego 

na potrzeby wykonania zadania WP4 „Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 

wodach podziemnych” na potrzeby realizacji projektu WaterPUCK”.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: dzp@pg.gda.pl ,  lub faksem na nr 58 347 29 13. 

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 
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6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują w/w oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej, 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca 

otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od 

ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi 

o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres dzp@pg.gda.pl) w formie 

edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. 

8. W postępowaniu oświadczenia, w tym jednolity dokument, składa się w formie pisemnej. 

9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane 

przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy należy złożyć w oryginale. 

11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej 

w ust. 10, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2  dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 

SIWZ. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w rozdz. VIII. 14 niniejszej SIWZ. 

16. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ,  a  treścią  udzielonych 

odpowiedzi,  jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenia Zamawiającego. 

17. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

18. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami Wioletta 

Gładysz  – pracownik Działu Zamówień Publicznych – e-mail: dzp@pg.gda.pl , fax. 58-3472913. 

19. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 

lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

Rozdział IX 

Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

 



 

 

Rozdział X 

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział XI 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ, dokument ma umożliwić dokonanie oceny oferty w kryteriach oceny ofert opisanych w 

rozdziale XIV SIWZ. 

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ; 

3) pełnomocnictwa 

4) zobowiązania podmiotów trzecich. 

2.Wymagania podstawowe: 

1)każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  

2)oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym 

dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony 

wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z treści dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 

być podpisane przez wszystkie te osoby, 

3)  jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię 

stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego 

upoważnione. 

4)wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 

i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ, 

5)we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby, 

6)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 

uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp, 

7)zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

3.Forma oferty: 

1) ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz wypełnione dokumenty wymienione w rozdziale 

VI SIWZ, 

2)ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu, ściśle wg wzorów 

druków załączonych przez Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza, żeby dokumentacja techniczna w 

języku angielskim była złożona bez wymaganego tłumaczenia. 

3)ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem 

lub nieścieralnym atramentem), 



 

 

4)zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane strony były ponumerowane, 

5)załączniki oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone, 

6)wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie 

będą uwzględniane.  

7) formularz ofertowy, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych podmiotów, o których 

mowa w art. 22a ust. 2 ustawy należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) 

należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty 

wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii.  

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną powinny być 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą składane 

dokumenty 

9) Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie 

klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 

dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 

łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez te osoby, 

10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości, 

11) pobrany samodzielnie przez Wykonawcę wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej stanowi literalne odzwierciedlenie informacji publicznie udostępnionych 

za pośrednictwem strony internetowej CEIDG w związku z tym przyjąć należy, iż posiada on 

charakter dokumentu oryginalnego, niewymagającego składania jakichkolwiek dodatkowych 

oświadczeń przez osobę posługującą się przedmiotowym dokumentem, w tym potwierdzania tego 

dokumentu przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wydruk powinien zawierać informację o 

treści „Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 

dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej RP, 

12)pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do 

Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną Informację, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze (adres strony 

internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego 

rejestru Sądowego, formę graficzną zgodną z przepisami, identyfikator wydruku) i nie wymagają 

podpisu ani pieczęci. 

4.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503): 

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.   

2) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł 

ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, tj. 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, 

3) Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

4) strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej 

koperty, odpowiednio ją oznaczając, 

5) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty, 

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać 

musi następujące wymagania: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie 

oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. 

2) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ, 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie 

umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja 

dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik, 

5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę 

wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 

regulującą ich współpracę.  

6) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. oświadczenie wstępne, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – składa każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularze rzeczowo-cenowe, itp. składa 

pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 

7) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w 

miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. 

8) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 

zastosowanie zasady określone w ust. 4 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o 

zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji 

spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w 



 

 

jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy. 

Zakłada on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może 

nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich. 

9) w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie 

podpisana przez wszystkich wspólników. 

10) obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo 

stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od 

małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę. 

 

Rozdział XII 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i 

dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) w 

terminie do dnia 09.04.2018 r. do godz. 10:00  na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 

Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B, pok. 212. 

2. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. 

datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane 

w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: 

Oferta w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu badawczego na potrzeby wykonania zadania WP4 

„Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych” na potrzeby realizacji 

projektu WaterPUCK - ZP/59/002/D/18 

NIE OTWIERAĆ PRZED 09.04.2018 godz. 10:30. 

4.Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

5.Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli 

dojdzie do otwarcia nieprawidłowo złożone oferty (złożonej w innym miejscu niż jest to wymagane) lub 

nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas rejestracji i w 

toku dalszego procedowania. 

6.Ofertę złożoną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

7. Wykonawca może dokonać zmiany lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne 

powiadomienie o tej zmianie lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed terminem 

składania ofert.  

8. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. Ofertę wycofaną Zamawiający zwróci w terminie 7 dni od daty 

otrzymania prawidłowo złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o wycofaniu oferty. 

9. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu złożonej oferty musi być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 

10.Koperty (paczki) oznaczone ZMIANA będą otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone 

do oferty. 

11.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 09.04.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło B, I p., 

Sala Konferencyjna KWESTURY. 

12.Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

13.Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową powołaną przez Kierownika 

Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, 



 

 

którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia 

publicznego, warunków gwarancji i płatności zawartych w ofercie. 

14. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

www.dzp.pg.gda.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

15.Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być 

udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

16.Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 

zasadach: 

1)wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do 

protokołu, 

2)Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, 

3) Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4) W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione będzie udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, 

zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

5) Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą 

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział XIII 

Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia, w tym między innymi 

koszty związane z dostawą, instalacją systemu, naprawą urządzeń, transmisją danych, transportem. 

2. Cena musi być wyrażona w polskich złotych - liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena musi zawierać należny podatek VAT. 

3. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem 

odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu ewentualnych 

upustów, nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny. 

4. Jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu 

Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. 

poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

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


 

 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy 

5. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należy podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 11 niniejszego Rozdziału, chyba 

że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, 

 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek  od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 

zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 

11 niniejszego Rozdziału. 

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień, o których mowa w ust. 5 lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta Wykonawcy zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. Nie przewiduje się możliwości zmiany wysokości cen zaproponowanych przez Wykonawcę w 

złożonej ofercie. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres 

ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 

8. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na 

podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla 

porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny 

takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy 

odrębnych przepisów. 

9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, musi poinformować 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. 

Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć w formularzu rzeczowo-cenowym i na druku 

„Formularz ofertowy”. 

 

Rozdział XIV 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Za  ofertę  najkorzystniejszą w każdej części zamówienia odrębnie zostanie  uznana  oferta  

zawierająca  najkorzystniejszy  bilans  punktów w określonych dla danej części kryteriach. 

 

2. CZ. I – MIERNIK WIELOPARAMETROWY 
 
1) Kryteria: 
Cena oferty brutto (Kc) – 60 pkt. 
Okres gwarancji na miernik (G) – 25 pkt.    
Wsparcie techniczne (W) – 15 pkt.   
 
 
 



 

 

2) Kryterium cena (Kc) będzie obliczane na podstawie następującego wzoru: 
 

𝐾𝑐 =
𝐶𝑛
𝐶𝑏
× 60 

gdzie: 

Kc  - ilość punktów w kryterium cena, 
Cb - cena oferty badanej, 
Cn - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert, 
60 - waga kryterium. 

 
3) Kryterium: okres gwarancji na miernik – 25 pkt.  

a) Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na miernik wynosi 12 m-cy. 
b) Ocenie podlegać będzie okres gwarancji na miernik wynikający z oferty złożonej przez 

wykonawcę. 
c) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w tym kryterium wg następujących zasad: 

 

 za zaoferowanie 12 miesięcy gwarancji na miernik – 0 pkt; 

 za zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji na miernik –  10 pkt; 

 za zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji na miernik –  20 pkt.  

 za zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji na miernik – 25 pkt.  
 
W przypadku niewpisania oferowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji. 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona. 
    
4) Kryterium: wsparcie techniczne – 15 pkt. 
Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie wsparcie techniczne, w szczególności polegające na: 

 konsultacjach przy konfiguracji urządzenia 

 wskazówek dotyczących kalibracji i konserwacji elektrod 

 udzielaniu wskazówek dotyczących sposobu radzenia sobie z trudnościami podczas pracy 
urządzenia 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty wg następujących zasad: 
a) za zaoferowanie wsparcia technicznego w okresie 12 m-cy od dnia podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń – 10 pkt.  
b) za zaoferowanie wsparcia technicznego w okresie 12 m-cy od dnia podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń – 15 pkt.  
 
W przypadku niewskazania jednej z opcji „TAK/NIE” Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 
zaoferował wsparcia technicznego. 
 
 
3. CZĘŚĆ II - FOTOMETR 
1) Kryteria: 

Cena oferty brutto (Kc) – 60 pkt. 
Okres gwarancji na fotometr (G) – 15 pkt.    
Wsparcie techniczne (W) – 25 pkt.   

 
2) Kryterium cena (Kc) będzie obliczane na podstawie następującego wzoru: 
 

𝐾𝑐 =
𝐶𝑛
𝐶𝑏
× 60 

gdzie: 

Kc  - ilość punktów w kryterium cena, 



 

 

Cb - cena oferty badanej, 
Cn - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert, 
60 - waga kryterium. 

 
 
 

3) Kryterium: okres gwarancji na fotometr – 15 pkt.  
 

a) Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na fotometr wynosi 12 m-cy. 
b) Ocenie podlegać będzie okres gwarancji na fotometr wynikający z oferty złożonej przez 

wykonawcę. 
c) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w tym kryterium wg następujących zasad: 

 za zaoferowanie 12 miesięcy gwarancji na miernik – 0 pkt; 

 za zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji na miernik –  5 pkt; 

 za zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji na miernik –  10 pkt.  

 za zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji na miernik – 15 pkt.  
 
W przypadku niewpisania oferowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji. 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona. 
 
4) Kryterium: wsparcie techniczne – 25 pkt. 

 
Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie wsparcie techniczne, w szczególności polegające na: 

 konsultacjach przy konfiguracji urządzenia 

 wskazówek dotyczących kalibracji i konserwacji elektrod 

 udzielaniu wskazówek dotyczących sposobu radzenia sobie z trudnościami podczas pracy 
urządzenia 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty wg następujących zasad: 
a) za zaoferowanie wsparcia technicznego w okresie 12 m-cy od dnia podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń – 12 pkt.  

b) za zaoferowanie wsparcia technicznego w okresie 12 m-cy od dnia podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń – 25 pkt.  

 
W przypadku niewskazania jednej z opcji „TAK/NIE” Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 
zaoferował wsparcia technicznego. 
 
4. Część III – zestaw wiertniczy 
1) Kryteria: 

Cena oferty brutto (Kc) – 60 pkt. 
Okres gwarancji na sprzęt (G) – 30 pkt. 
Termin dostawy (T) – 10 pkt. 

 
2) Kryterium cena (Kc) będzie obliczane na podstawie następującego wzoru: 
 

𝐾𝑐 =
𝐶𝑛
𝐶𝑏
× 60 

gdzie: 

Kc  - ilość punktów w kryterium cena, 
Cb - cena oferty badanej, 
Cn - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert, 
60 - waga kryterium. 

 



 

 

3) Kryterium: okres gwarancji na sprzęt – 40 pkt.  
a) Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na sprzęt wynosi 12 m-cy. 
b) Ocenie podlegać będzie okres gwarancji na sprzęt wynikający z oferty złożonej przez 

wykonawcę. 
c) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w tym kryterium wg następujących zasad: 

 za zaoferowanie 12 miesięcy gwarancji na sprzęt – 0 pkt; 

 za zaoferowanie 18 miesięcy gwarancji na sprzęt –  10 pkt; 

 za zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji na sprzęt –  15 pkt.  

 za zaoferowanie 30 miesięcy gwarancji na sprzęt – 20 pkt.  

 za zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji na sprzęt – 30 pkt.  
 

W przypadku niewpisania oferowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji. 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona. 

 
 

4) Kryterium: termin dostawy – 10 pkt.  
a) Maksymalny wymagany przez zamawiającego termin dostawy przedmiotu zamówienia od 

daty zawarcia umowy wynosi 30 dni. 
b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy sprzętu wynikający z oferty złożonej przez 

wykonawcę. 
c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad: 

 Wykonawca, który dostarczy sprzęt w terminie maksymalnym, wymaganym przez 
Zamawiającego, 30 dni od daty zawarcia umowy – otrzyma 0 pkt; 

 Wykonawca, który dostarczy sprzęt w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy – otrzyma 5 
pkt; 

 Wykonawca, który dostarczy sprzęt w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy – otrzyma 10 
pkt; 

 
W przypadku niewpisania oferowanego terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował maksymalny termin dostawy. 
W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona. 
 
5. Część IV – zestaw pompowy 
1) Kryteria: 

Cena oferty brutto (Kc) – 60 pkt. 
Okres gwarancji na sprzęt (G) – 30 pkt. 
Termin dostawy (T) – 10 pkt 
 

2) Kryterium cena (Kc) będzie obliczane na podstawie następującego wzoru: 
 

𝐾𝑐 =
𝐶𝑛
𝐶𝑏
× 60 

gdzie: 

Kc  - ilość punktów w kryterium cena, 
Cb - cena oferty badanej, 
Cn - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert, 
60 - waga kryterium. 

 
3) Kryterium: okres gwarancji na sprzęt – 30 pkt.  

 
a) Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na sprzęt wynosi 12 m-cy. 
b) Ocenie podlegać będzie okres gwarancji na sprzęt wynikający z oferty złożonej przez 

wykonawcę. 



 

 

d) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w tym kryterium wg następujących zasad: 
 

 za zaoferowanie 12 miesięcy gwarancji na sprzęt – 0 pkt; 

 za zaoferowanie 18 miesięcy gwarancji na sprzęt –  10 pkt; 

 za zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji na sprzęt –  15 pkt.  

 za zaoferowanie 30 miesięcy gwarancji na sprzęt – 20 pkt.  

 za zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji na sprzęt – 30 pkt.  
 
W przypadku niewpisania oferowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji. 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona. 
 
 
4) Kryterium: termin dostawy – 10 pkt.  

a) Maksymalny wymagany przez zamawiającego termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 
30 dni od daty zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy sprzętu wynikający z oferty złożonej przez 
wykonawcę. 

c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad: 

 Wykonawca, który dostarczy sprzęt w terminie maksymalnym, wymaganym przez 
zamawiającego, równym 30 dni od daty zawarcia umowy – otrzyma 0 pkt; 

 Wykonawca, który dostarczy sprzęt w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy – otrzyma 5 
pkt; 

 Wykonawca, który dostarczy sprzęt w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy – otrzyma 10 
pkt; 

 

W przypadku niewpisania oferowanego terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował maksymalny termin dostawy. 
W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona. 
 

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp, 

która uzyska największą łączną liczbę punktów w każdej części zamówienia odrębnie. Całkowita liczba 

punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

 

1) dla części 1 i 2: 

L=Kc+G+W  

gdzie: 

Kc – liczba punktów w kryterium cena. 

G  – liczba punktów w kryterium okres gwarancji. 

W – liczba punktów w kryterium wsparcie techniczne 

 

2) dla części 3 i 4: 

L=Kc+G+T  

gdzie: 

Kc – liczba punktów w kryterium cena. 

G  – liczba punktów w kryterium okres gwarancji. 

T – liczba punktów w kryterium termin dostawy 

 

7.  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert niepodlegających 

odrzuceniu, z uwagi na to że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów w kryteriach 

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. 



 

 

9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

10. Zgodnie z art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w 

wyznaczonym terminie brakujących/niekompletnych/wadliwych dokumentów, oświadczeń lub 

pełnomocnictw, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności 

należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię 

wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części. 

12. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

13. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 

Rozdział XV 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 

zobowiązany będzie do: 

1) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

2) wskazania osoby do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z 

realizacją umowy. 

2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 

Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o formalnościach 

związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 

3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co może skutkować konsekwencjami 

określonymi w art. 94, ust. 3 ustawy Pzp. 

4. Zawarta umowa będzie jawna. 

 

Rozdział XVI 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział XVII 

Zawieranie umowy oraz istotne dla Zamawiającego postanowienia, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia wg zał. nr 3 do SIWZ. 

2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp: 

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą 

elektroniczną, 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 - 

dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 



 

 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza 

określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 

5. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian zawartej umowy.  

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i 

odebranej części umowy. 

 

Rozdział XVIII 

Pouczenia o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 

ustawy Pzp: odwołanie i skarga do Sądu. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do Sądu. 

 

Rozdział XIX 

Podwykonawstwo 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informację o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu. 

 

Rozdział XX 

Dopuszczalność składania ofert częściowych i wariantowych 



 

 

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 4 części: 

część 1 – miernik, 

część 2 – fotometr, 

część 3 – zestaw wiertniczy, 

część 4 – zestaw pompowy. 

4. Wykonawca może przedstawić ofertę na dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w częściach więcej niż jednemu 

Wykonawcy. 

 

Rozdział XXI 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 

prowadzone rozliczenia 

Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 

 

 

 

Sporządziła: Wioletta Gładysz       Gdańsk dnia 23.03.2018 r. 

 

 

Spis załączników do SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2  – wzór oświadczenia wstępnego, 

Załącznik nr 3  – wzór umowy, 

Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia. 

  



 

 

 

Nr postępowania:    załącznik nr 1 

ZP/8/WILiŚ/2018,  

CRZP/59/002/D/18 

 

 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający: 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

ul. G. NARUTOWICZA 11/12 

80-233 GDAŃSK 

 

          Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. Dostawa sprzętu badawczego na potrzeby wykonania zadania WP4 „Model rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w wodach podziemnych” na potrzeby realizacji projektu WaterPUCK, 

my niżej podpisani:  

1. Imię ..……………………………………..….nazwisko …………………………………………. 

 

2. Imię ……………………………………….….nazwisko …………………………..…………….. 

 

występujący w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

REGON NIP 

Nr telefonu Nr faksu 

e-mail do kontaktu z Zamawiającym 

 

 

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ: 

1) dla części I – za cenę brutto: ……………........ PLN, 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 



 

 

LP Przedmiot zamówienia Liczba 

Producent, nazwa, model lub 
inne dane umożliwiające 

zamawiającemu identyfikację 
oferowanego przedmiotu 

zamówienia* 

Cena 
jednostkowa 

z VAT 

Wartość  
z VAT 

 1 2 3 4 5=2x4 

1 
Miernik 
wieloparametrowy 

1 szt.    

   
Dla odczynników i elektrod: 

Producent, nazwa oraz zakres 
pomiarowy 

  

2 Elektroda do pomiaru pH 1 szt.    

3 Elektroda TDS 1 szt.    

4 Elektroda redox 1 szt.    

5 Roztwory buforowe zestaw zgodnie z opisem   

6 Akcesoria zestaw zgodnie z opisem   

7 
Oprogramowanie do 
obsługi miernika 

zestaw zgodnie z opisem   

Razem:  

 

2) dla części II – za cenę brutto: ……………........ PLN, 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

LP Przedmiot zamówienia Liczba 

Producent, nazwa, model lub 
inne dane umożliwiające 

zamawiającemu identyfikację 
oferowanego przedmiotu 

zamówienia* 

Cena 
jednostkowa 

z VAT 

Wartość z 
VAT 

 1 2 3 4 5=2x4 

1 Fotometr 1 szt.    

2 
Testy fotometryczne do 
oznaczeń NH4, NO2, 
NO3, PO4, SO4, Cl, K 

1 szt. wg tabeli poniżej   

3 
Walizka do transportu 
fotometru 

1 szt. zgodnie z opisem   

4 Kuwety pomiarowe 2 szt. zgodnie z opisem   

5 kabel USB 1 szt. zgodnie z opisem   



 

 

6 
Oprogramowanie do 
obsługi fotometru 

zestaw zgodnie z opisem   

Razem:  

 
Parametry techniczne oferowanych testów fotometrycznych do oznaczeń: 
 

Lp. Nazwa produktu   Oferowany zakres 

1. Amoniak    

2. Amoniak    

3. Azotyny    

4. Azotany    

5. Fosforany    

6. Fosforany    

7. Siarczany    

8. Chlorki    

9. Potas    

 
 

3) dla części III – za cenę brutto: ……………........ PLN, 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

LP Przedmiot zamówienia Liczba 
Producent i nazwa 

oferowanego przedmiotu 
zamówienia* 

Cena 
jednostkowa 

z VAT 

Wartość z 
VAT 

 1 2 3 4 5=2x4 

1 uchwyt  1 szt.    

2 żerdzie 4 szt.    

3 tuleje łączące 8 szt.    

4 świdry i próbniki 3 szt.    

5 torba transportowa 1 szt.    

Razem:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4) dla części IV – za cenę brutto: ……………........ PLN 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

LP Przedmiot zamówienia Liczba 

Producent, nazwa, model lub 
inne dane umożliwiające 

zamawiającemu identyfikację 
oferowanego przedmiotu 

zamówienia* 

Cena 
jednostkowa 

z VAT 

Wartość z 
VAT 

 1 2 3 4 5=2x4 

1 co najmniej 1 pompa zestaw    

2 akumulator 1 szt. zgodnie z opisem   

3 kabel zasilający 1 szt. zgodnie z opisem   

4 
wąż odprowadzający 
wodę 

1 szt. zgodnie z opisem   

5 wózek z bębnem 1 szt. zgodnie z opisem   

 

2. Oświadczamy, że: 

 

DLA CZĘŚCI 1: 

Oferowany okres gwarancji na miernik wynosi: ...............* miesięcy 

Oferujemy wsparcie techniczne TAK/NIE 

 

DLA CZĘŚCI 2: 

Oferowany okres gwarancji na fotometr wynosi: ...............* miesięcy 

Oferujemy wsparcie techniczne TAK/NIE 

 

DLA CZĘŚCI 3: 

Oferowany okres gwarancji na sprzęt wynosi: ...............* miesięcy 

Oferowany termin dostawy wynosi: ...............* dni 

 

 

 



 

 

 

DLA CZĘŚCI 4: 

Oferowany okres gwarancji na sprzęt wynosi: ...............* miesięcy 

Oferowany termin dostawy wynosi: ...............* dni 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do jej treści 

zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Nie 

wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?................ 

(wpisać TAK lub NIE) 

8. Informujemy, że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy jest 

dostępny bezpłatnie pod adresem strony internetowej:  

 

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

          Należy podać adres strony internetowej właściwego rejestru lub CEIDG. 

9. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (wypełnić, jeśli dotyczy). Oświadczamy, że zamówienie 

zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie: 

Nazwa i adres podwykonawcy: ....................................................................................................... 

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

Zakres: ………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

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

- ............................................................................................ 

- ............................................................................................ 

- ............................................................................................ 



 

 

- ............................................................................................ 

- ............................................................................................ 

 

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

 

 

 

 

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

Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców 

UWAGA! 

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczątka firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. 

* Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować 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. Powyższą informację Wykonawca 

powinien zawrzeć na druku „Formularz ofertowy” 

**wypełnia wykonawca 



 

 

Nr postępowania:    załącznik nr 2 

ZP/8/WILiŚ/2018,  

CRZP/59/002/D/18 

 

Wykonawca: 

………………………………………

………………………………............ 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………............ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Dostawa sprzętu badawczego na potrzeby wykonania zadania WP4 „Model 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych” na potrzeby realizacji projektu 

WaterPUCK, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 



 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ………...............…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:  

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



 

 

ZP/8/WILiŚ/2018,  

CRZP/59/002/D/18 
zał. nr 4 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Część I – miernik wieloparametrowy 

1. Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa przenośnego miernika wieloparametrowego wraz 

z elektrodami umożliwiającymi pomiar pH, Eh, temperatury, TDS (przewodność) z roztworami 

buforowymi i dodatkowymi akcesoriami oraz na potrzeby wykonania zadania WP4 „Model 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych”. Zadanie realizowane jest w ramach 

projektu badawczego pt. „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu 

zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w  strefie 

przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę miernika do siedziby zamawiającego. Projekt jest 

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, umowa nr 

BIOSTRATEG3/343927/3/NCBR/2017. 

2. Miernik wieloparametrowy musi umożliwiać pomiar w terenie następujących parametrów pobranych 

próbek wody: pH, Eh, temperatura, całkowita suma substancji rozpuszczonych (TDS). Urządzenie 

musi być również przystosowane do podłączenia elektrod umożliwiających pomiar tlenu 

rozpuszczonego oraz mętności.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 Miernik wieloparametrowy – 1 szt.; 

 Elektrodę do pomiaru pH – 1 szt.; 

 Elektrodę TDS (konduktometryczną) – 1 szt; 

 Elektrodę redox– 1 szt; 

 Roztwory buforowe; 

 Akcesoria: walizkę do transportu miernika– 1 szt, zlewkę – 1 szt, statyw– 1 szt, baterie – 1 kpl. 

 Oprogramowanie do obsługi miernika, instrukcja obsługi miernika; 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

CPV 38410000-2 Przyrządy pomiarowe.  

5. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu 

zamówienia: 

Miernik 
wieloparametrowy 

- możliwość pomiaru pH, redox, TDS (przewodności), temperatury, tlenu 
rozpuszczonego i mętności; 
- możliwość równoczesnego podłączenia co najmniej dwóch czujników, 
- musi mieć  możliwość jednoczesnego wyświetlenia na ekranie 
urządzenia co najmniej dwóch parametrów wraz z wartością temperatury; 
- przystosowany do pracy w terenie; 
- min. 1 port USB lub mini USB; 
- możliwość podłączenia do komputera i eksportu zapisanych danych; 
- min. czas pracy co najmniej 100h z podświetleniem ekranu  
- klasa szczelności IP 67 lub lepsza; 
- wbudowany zegar czasu rzeczywistego; 
- funkcja zapisywania daty i czasu dokonania pomiaru, 
- wbudowana pamięć danych (min 400 rekordów) 



 

 

- funkcja informującą użytkownika, że znajduje się poza zakresem 
kalibracji; 
- zasilanie: baterie 
- funkcja automatycznego wygaszenia wyświetlacza podczas 
bezczynności; 
- możliwość przyciemnienia wyświetlacza; 

Elektroda do pomiaru 
pH 

- czujnik z trzonkiem z tworzywa sztucznego; 
- min. zakres pomiarowy: 0-14 pH; 
- wartość mierzona co najmniej do drugiego miejsca po przecinku; 
- dokładność nie gorsza niż 0,01  

- możliwość pomiaru w zakresie temperatur co najmniej 0-50C, 
- wbudowany czujnik temperatury; 
- kabel umożliwiający podłączenie do miernika o długości co najmniej 1 m; 
- elektroda kompatybilna z miernikiem. 

Elektroda TDS 
(przewodność) 

- zakres pomiarowy dla przewodności: co najmniej 1 S/cm - 2 S/cm; 
- zakres pomiarowy dla TDS: co najmniej 0 – 1500 mg/l; 
- dokładność nie gorsza niż 0,5% pomierzonej wartości 

- możliwość pomiaru w zakresie temperatur co najmniej 0-50C; 
- wbudowany czujnik temperatury; 
- kabel umożliwiający podłączenie do miernika o długości co najmniej 1 m; 
- elektroda kompatybilna z miernikiem 

Elektroda redox - zakres pomiarowy: co najmniej -1000 – 1000 mV; 
- dokładność nie gorsza niż 0,5 mV; 

- możliwość pomiaru w zakresie temperatur co najmniej 0-50C; 
- kabel umożliwiający podłączenie do miernika o długości co najmniej 1 m; 
- elektroda kompatybilna z miernikiem 

 

6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia  

w wymiarze: miernik – min. 12 m-cy., elektrody (wady fabryczne i ukryte) min. 12 m-cy. Okres 

gwarancji  na miernik stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, szczegółowo opisane w rozdziale XIV 

SIWZ. 

  



 

 

 

II. Część II - Fotometr 

1. Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa przenośnego fotometru wraz z dopasowanymi 

do niego testami fotometrycznymi do pomiaru stężenia NH4, NO2, NO3, PO4, SO4, Cl, K i 

dodatkowymi akcesoriami na potrzeby wykonania zadania WP4 „Model rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w wodach podziemnych”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu 

badawczego pt. „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni 

na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w  strefie 

przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę miernika do siedziby zamawiającego. Projekt jest 

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, umowa nr 

BIOSTRATEG3/343927/3/NCBR/2017. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 Fotometr – 1 szt; 

 Testy fotometryczne do oznaczeń NH4, NO2, NO3, PO4, SO4, Cl, K 

 Akcesoria: walizka do transportu fotometru – 1 szt., kuwety pomiarowe – 2 szt., kabel USB 

umożliwiający podłączenie fotometru do komputera – 1 szt. 

 Oprogramowanie do obsługi fotometru, instrukcja obsługi fotometru. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

CPV 38410000-2 Przyrządy pomiarowe.  

4. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu 

zamówienia: 

 

Przenośny fotometr 

filtrowy 

- zakres długości fal co najmniej 436 – 690 nm; 

- dokładność długości fali nie gorsza niż 2 nm; 

- ustawienia kalibracji dla wybranych metod; 

- możliwość zapisu własnych procedur pomiarowych; 

- możliwość podłączenia do komputera i eksportu zapisanych danych; 

- wbudowana pamięć danych (minimum 100 rekordów); 

- funkcja przeliczania stężenia składnika w rozcieńczonej próbce wody na 

wartość rzeczywistą;  

- klasa szczelności IP 67 lub lepsza; 

- źródło światła: dioda LED z filtrami; 

- zasilanie: baterie; 

- funkcja automatycznego wygaszenia wyświetlacza podczas 

bezczynności; 

- możliwość przyciemnienia wyświetlacza; 

- możliwość przeprowadzenia min. 2000 pomiarów na jednym zestawie 

baterii; 

- wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 

- funkcja zapisywania daty i czasu dokonania pomiaru; 

- możliwość aktualizacji oprogramowania; 

- przystosowany do pracy w terenie. 

 
 
 
 



 

 

 
Parametry techniczne testów fotometrycznych do oznaczeń: 
 

Lp. Nazwa produktu oraz zakres 
Jednostka 

miary 
Zapotrzebowanie 

1. Amoniak, zakres co najmniej 0,05-3,00 mg/l NH4 szt. 200 

2. Amoniak, zakres co najmniej 1,00-20,00 mg/l NH4 szt. 50 

3. Azotyny, zakres co najmniej 0,1-1,5 mg/l NO2 szt. 100 

4. Azotany, zakres co najmniej 1,0-100 mg/l NO3 szt. 150 

5. Fosforany, zakres co najmniej 0,1-5,0 mg/l PO4 szt. 100 

6. Fosforany, zakres co najmniej 1,0-75,0 mg/l PO4 szt. 75 

7. Siarczany, zakres co najmniej 5,0-200,0 mg/l SO4 szt. 150 

8. Chlorki, zakres co najmniej 5,0-200,0 mg/l Cl szt. 200 

9. Potas, zakres co najmniej 2,0-15,0 mg/l K szt. 100 

 
Testy fotometryczne muszą mieć ważność co najmniej 18 miesięcy od daty podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 
Testy fotometryczne muszą być przystosowane do pracy na opisanym powyżej fotometrze.  
  

5. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad i nie może być przedmiotem praw 

osób trzecich. Testy fotometryczne muszą pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie 

wcześniej niż w 2017r.). 

6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił min. 12 m-cy gwarancji na oferowany fotometr. 

Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, szczegółowo opisane w rozdziale XIV SIWZ. 

  



 

 

III. Część III – zestaw wiertniczy 

1. Przedmiotem części III zamówienia jest dostawa ręcznego zestawu wiertniczego na potrzeby 

wykonania zadania WP4 „Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych”. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu badawczego pt. „Modelowanie wpływu gospodarstw 

rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i 

morskich zlokalizowanych w  strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis 

informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do 

siedziby zamawiającego. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

umowa nr BIOSTRATEG3/343927/3/NCBR/2017. 

2. Ręczny zestaw wiertniczy musi umożliwiać wielokrotne wykonanie małośrednicowych otworów do 

głębokości 5 m oraz pobór prób gruntu.  

3. Ręczny zestaw wiertniczy powinien być wykonany z wysokogatunkowej stali.   

4. Cały zestaw powinien być ze sobą kompatybilny. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 uchwyt 1 szt. 

 żerdzie 4 szt. 

 tuleje łączące 8 szt. 

 świdry i próbniki 3 szt. 

 akcesoria dodatkowe: torba transportowa 1 szt.  

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

CPV 43130000-3 Sprzęt wiertniczy  

7. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu 

zamówienia: 

uchwyt - normalny z wykręcaną plastikową rączką o dł. min. 50 cm 

żerdzie - o dł. 100 cm 

świdry i próbniki 

- świder okienkowy (Edelmana) – uniwersalny o śr. Ø 6-8 cm 

- świder okienkowy (Edelmana) – do glin o śr. Ø 6-8 cm 

- próbnik żłobkowy o dł. części roboczej min. 50 cm i śr. min. Ø 3 cm 

sposób łączenia 

żerdzi 

- poszczególne części zestawu powinny być ze sobą łączone za pomocą 

szybkozłącza bagnetowego z tuleją zabezpieczającą przed rozłączeniem  

akcesoria dodatkowe - torba transportowa typu plecak 

8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia  

w wymiarze 12 miesięcy. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, szczegółowo 

opisane w rozdziale XIV SIWZ. 

 

 

 

  



 

 

 

IV. Część IV – zestaw pompowy 

1. Przedmiotem części IV zamówienia jest dostawa zestawu pompowego do monitoringu otworów 

hydrogeologicznych na potrzeby wykonania zadania WP4 „Model rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w wodach podziemnych”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu badawczego 

pt. „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie 

Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w  strefie przybrzeżnej Morza 

Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”. Przedmiot zamówienia 

obejmuje dostawę sprzętu do siedziby zamawiającego. Projekt jest finansowany przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju, umowa nr BIOSTRATEG3/343927/3/NCBR/2017. 

2. Zestaw pompowy musi umożliwiać pobór próbki wody z otworów studziennych (tj. studnie kopane i 

płytkie studnie wiercone) w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Sprzęt będzie 

wykorzystywany podczas wielokrotnych badań terenowych w wyselekcjonowanych otworach 

studziennych. 

3. Pompa powinna być przystosowana do szybkiego i prostego zastosowania w otworze studziennym.   

4. Przedmiot zamówienia obejmuje zestaw pompowy składający się z następujących części: 

 co najmniej 1 pompy; 

 akumulator; 

 kabel zasilający; 

 wąż odprowadzający wodę; 

 wózek z bębnem. 

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

CPV 42122000-0 Pompy  

6. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu 

zamówienia: 

Pompa głębinowa 

(zanurzeniowa) 

- maksymalna wydajność pompowania nie mniejsza niż 10l/min 

- możliwość zastosowania pompy do głębokości nie mniejszej niż 25 m 

- średnica pompy nie większa niż 10 cm  

- wirnik wykonany ze stali nierdzewnej 

Akumulator 

- 12 V / min 17Ah 

- maksymalna waga 10 kg 

- żywotność min. 6 lat 

Kabel zasilający 

- wodoodporny, posiadający odpowiednią izolację 

- umożliwia podłączenie pompy do akumulatora 

- długość co najmniej 30 m 

Wąż do wody 

- długość co najmniej 30 m 

- wykonany z tworzywa umożliwiającego zwijanie 

- powinien umożliwiać odprowadzanie wypompowanej wody z otworu 

studziennego 

Wózek z bębnem 
- powinien umożliwiać transport i nawijanie przewodów (kabla zasilającego 

oraz węża do wody) 

7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia  

w wymiarze co najmniej 12 m-cy. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, 

szczegółowo opisane w rozdziale XIV SIWZ.  


