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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 GDAŃSK 
NIP 584-020-35-93  
REGON 000001620 
 
Postępowanie prowadzi: 
Dział Zamówień Publicznych 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 GDAŃSK 
http://www.dzp.pg.edu.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze właściwej dla 
zamówienia o wartości od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp tj. 221 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2164), zwanej 
dalej „ustawą Pzp”  
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nauczania 

Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektu „Zdolni 
z Pomorza - Politechnika Gdańska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne.  
38437110-1 - Końcówki do pipet. 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze 
umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  

 
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji zamówienia: 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy. 
2. Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 

11/12 - budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość,  
(bud. NanoB/CNMiKnO, pokój 107) 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, 
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. 
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V.1 Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
1. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:  

1) 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) 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); 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 uPzp, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust.1 pkt 12) do 23) oraz ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12) do 23) oraz ust. 5 pkt 1) 
Ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 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. 

5. 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 od 13) do 22) i ust. 5 
Ustawy Pzp. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W zobowiązaniu 
powinno być określone w szczególności:  
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia.  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4. 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. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku 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. 

6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 
i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, 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. Przepisu zdania pierwszego 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. 

7. Zamawiający 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 (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp). 

8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp – 
określone w rozdziale V niniejszej SIWZ. 

 
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ  

WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA 
 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zamawiający 
żąda złożenia na wezwanie: 
Dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu: 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 ofercie adresu internetowego wydającego dokument urzędu lub organu 
oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji. 
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2. W Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie 
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). 
 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 

ZP/262/055/D/19 
3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 

postępowania w formie pisemnej lub elektronicznie (e-mail). W wypadku porozumiewania się 
za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), każda ze stron postępowania na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail). 
a) pisemnie, na adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA Dział Zamówień Publicznych, 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; 
b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: dzp@pg.gda.pl. 

5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub 
odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00 jest: Ewa Krasińska-Wera. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym zamawiający 
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, 
na której udostępniona jest SIWZ. 

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

10. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania wykonawców stają się 
integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wykonawców. 

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

12. Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 
przedłużając jednocześnie termin składania ofert, jeżeli jest to koniczne o czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy pzp. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie 
treści SIWZ. 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 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 wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę dla przedmiotu 

zamówienia. 
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ. 
3. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione w tabeli: 

L.p. Dokument Numer załącznika 
1 2 3 

1 Formularz oferty załącznik nr 2 
2 Formularz rzeczowo-cenowy załącznik nr 3 

3 
Opcjonalnie-Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym 
postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu 
reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną 

 

Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 4 
 
4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty 

oferty były spięte, a strony ponumerowane. 
5. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści 
oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą 
i czytelną techniką. 

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osób fizycznych). 
Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej 
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną 
pieczątką. 

9. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu 
wykonawcy. 

10. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.  

11. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach 
(kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
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12. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej: 
Adres: 
Politechnika Gdańska,  
Dział Zamówień Publicznych,  
Gmach Główny skrzydło „B” pok. 212, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
 
Opis: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia  

na Odległość Politechniki Gdańskiej” – ZP/262/055/D/19 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 7.11.2019 r. godz. 10:00 
 

13.  Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy, w celu 
umożliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie. 

14. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone zamawiającemu 
na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, 
a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

15. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 
błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego. 

16. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne 
udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem 
i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 

18. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej 
podpisania nie wynika z zasady reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, 
wskazywać w szczególności: 
- wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia; 
- ustanowionego pełnomocnika; 
- zakres jego umocowania. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) 
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo może 
być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność 
potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii. 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
1. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie 
później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 
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2. Zgodnie z tymi przepisami za 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. 

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. 

4. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała 
oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) 
lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

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

6. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego 
z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 

ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM) 
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. 

2. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego pełnomocnika, 
d) zakres jego umocowania. 

3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

4. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej. 

5. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, musi zostać złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają 
za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

7. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej 
współpracę wykonawców występujących wspólnie. 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 

Publicznych 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, pok. 212, 
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 7.11.2019 r. o godz. 9:30. 
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3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie jej 
złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem 
poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 
zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.11.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Politechnika 
Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, skrzydło „B” parter salka 
konferencyjna Kwestury. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
8. Podczas otwierania ofert zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofert oraz 

pozostałe informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. W przypadku, gdy wykonawca nie był 
obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu powyższe informacje. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 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. 
10. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 może, w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

11. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

12. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

14. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 
ust. 1 i 5 ustawy pzp. 

15. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

16. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 
ustawy pzp. 

17. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy 
pzp. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową 

i terminową realizacją zamówienia. 
2. Cenę oferty należy określić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
4. Cenę oferty oblicza się wg tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ (formularz rzeczowo – 

cenowy). 
5. Wszystkie puste kolumny w formularzu (-ach) rzeczowo-cenowym (-ych) muszą być wypełnione. 
6. Wartość z kolumny „Razem brutto” tabeli stanowiącej załączniki nr 3 do SIWZ należy przenieść 

w odpowiednie pole formularza „Oferta” (załącznik nr 2 do SIWZ). 
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7. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. 
8. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty 

nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 
9. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 
10. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy. 
11. 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, 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. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć w formularzu 
cenowym i na druku „Formularz oferty”. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 

ustawy Pzp, na podstawie niżej opisanych kryteriów oceny ofert: 

Oznaczenie kryterium Liczba punktów 

C. Cena 60 

G. Okres gwarancji na pipety automatyczne 40 

RAZEM 100 

 
Kryterium „cena” będzie obliczane na podstawie następującego wzoru: 

 

60x
Cb

Cn
PC   

gdzie: 
PC – liczba punktów za kryterium cena 
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
Cb – cena oferty badanej 
60 – waga kryterium 

 
Kryterium „okres gwarancji dla pipet automatycznych”: 
 
Ocenie podlega deklarowany okres gwarancji na dostarczony sprzęt laboratoryjny, liczony od daty 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, wynikający z oferty. 
 za zaoferowanie 12 m-cy gwarancji Zamawiający przyzna   0 pkt (wymagane) 
 za zaoferowanie 18 m-cy gwarancji Zamawiający przyzna 20 pkt 
 za zaoferowanie 24 m-cy gwarancji Zamawiający przyzna 40 pkt 
 
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji niż 24 miesiące, dla potrzeb 
oceny ofert Zamawiający przyjmie 24 miesiące. 
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W przypadku niewpisania okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu gwarancję 12 miesięczną, i przyzna punkty jak za minimalny przyjęty okres 
gwarancji (12 m-cy). 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 
(PC + PG). 
 

4. W formularzu oferty (załącznik nr 2, ustęp 4 tabela) należy określić inne niż cena kryteria oceny 
ofert dla każdej części postępowania. Kryteria te należy określić zgodnie co do treści z ustępem 3 
niniejszego rozdziału. 

5. Obliczenia zostaną dokonane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

6. Zamawiający wybierze ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, która otrzyma sumarycznie najwyższą 
liczbę punktów we wszystkich kryteriach. 

7. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
spełnia wymagania SIWZ i jest zgodna z ustawą pzp. 

 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy 

złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy pzp. 
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Akceptacja treści istotnych 

postanowień umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty. 
2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania 

umowy zgodnej z istotnymi postanowieniami umowy, w terminie określonym przez zamawiającego. 
3. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego 

pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy. 
 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w dziale VI ustawy pzp. 
 
XVIII. PODWYKONAWSTWO   
1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.  
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy 

Pzp).  
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu oferty.  
4. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania.   
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5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a  ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 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. 
 

XIX. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje: 
3.1. Zawarcia umowy ramowej; 
3.2. Udzielenia zamówień uzupełniających; 
3.3. Przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 
3.4. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 
3.5. Składania ofert w postaci elektronicznej. 
 
 
 
 

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; 
3. Załącznik nr 3 – Formularz rzeczowo-cenowy; 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
5. Załącznik nr 5 – Wzór Umowy; 
6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO. 


