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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Politechnika Gdańska 
Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk  
NIP 584-020-35-93 
REGON 000001620 
 
Postępowanie prowadzi 
 
Politechnika Gdańska 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk 
tel. (58) 347-24-19 
Godziny pracy: 700 -1500 od poniedziałku do piątku. 
Adres strony internetowej: http://www.pg.edu.pl, http://www.dzp.pg.edu.pl 
Adres poczty elektronicznej: szp@wilis.pg.gda.pl 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 
2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

2.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie Pzp stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) 

2.4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,  a w związku z art. 6a ustawy Pzp. 

2.5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w 
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przed Działem 
Zamówień Publicznych) oraz na stronie internetowej: www.dzp.pg.edu.pl. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji meteorologicznej wraz z montażem 
i szkoleniem pracowników z zakresu obsługi w siedzibie Zamawiającego oraz dostawa 
odczynników chemicznych, kolb szklanych destylacyjnych, młynka analitycznego, dozownika 
butelkowego, cyfrowej biurety automatycznej, pipet automatycznych, statywu na pipety, kolb 
Erlenmeyera, sączków, zlewek, cylindrów miarowych, rękawiczek diagnostyczne, woreczków 
foliowych do stacji meteorologicznej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej. 

3.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części: 

           Część A – Stacja meteorologiczna 



                                              

  

Cześć B – Odczynniki chemiczne do stacji meteorologicznej 

Cześć C – Kolby do destylacji do stacji meteorologicznej 

Cześć D – Drobny sprzęt laboratoryjny do stacji meteorologicznej 

Część E – Materiały laboratoryjne do stacji meteorologicznej 

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 
Cz. A - Spółka wodno – ściekowa Swarzewo (Oczyszczalnia ścieków Swarzewo),  
ul. Władysławowska 84, 84-120 Swarzewo 

Cz. B, C, D i E - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek Hydro (nr 20), Laboratorium p. 305, III p.   

3.4. Część A, B, C, D, E (poz. 1-11 formularza rzeczowo – cenowego, stanowiącego Załącznik nr 
6E do SIWZ),  przedmiotu zamówienia przeznaczona będzie na potrzeby projektu pn. 
„Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” (CONTRA), 
realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.  

3.5. Część E (poz. 12-18 formularza rzeczowo – cenowego, stanowiącego Załącznik nr 6E do 
SIWZ) przedmiotu zamówienia przeznaczona będzie na potrzeby Wydziału Inżynierii 
Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w ramach dofinansowania ze środków Katedry 
Wytrzymałości Materiałów. 

3.6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny 
od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem 
praw osób trzecich. 

3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr  5 do SIWZ. 

3.8 Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze 
umowy, stanowiącym załącznik nr 4A-E do SIWZ. 

3.9 Nomenklatura (kod) wg CPV:  

38120000-2 Przyrządy meteorologiczne, 38127000-1 Stacja pogodowa, 38128000-8 
Akcesoria do przyrządów meteorologicznych, 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i 
pomiarowa, 33696300-8 Odczynniki chemiczne, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane,  
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 38437000-7 
Pipety i akcesoria laboratoryjne, 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania,  
18424300-0 Rękawice jednorazowe, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, 
15994200-4 Bibuła filtracyjna, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 

3.10 Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych dla dowolnej liczby części. 

       3.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

        3.12 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust.1 pkt  6/7. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 



                                              

  

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: Część A, D – 35 dni, Część B, 
C, E – 21 dni od dnia zawarcia umowy od dnia zawarcia umowy. 

        Termin dostawy liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert (dot. Części A, B, C, D, E). 
Krótszy termin wykonania zamówienia będzie dodatkowo punktowany. Wykonawca określa 
termin realizacji  w formularzu oferty. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

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

1) nie podlegają wykluczeniu ;   
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

- zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

5.2 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; 

5.3 Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o 
udzielenie zamówienia 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 (tj. 
Dz. U. z 2019r., poz. 243) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);  

5.4 Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba ze wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

5.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje 
dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający zamieścił w 
rozdziale 12 ust. 12.24 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1 Do oferty (w  terminie składania ofert) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na 
dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
którym mowa w rozdziale 6 ust. 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.  

 6.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale 6 
ust. 6.1 niniejszej SIWZ. 

 6.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 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. Wzór oświadczenia o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający udostępni edytowalną wersję 
załącznika w formacie .doc i w formacie .pdf wraz z informacją z otwarcia ofert. 

    Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca nienależący do żadnej grupy kapitałowej 
złożył wraz  z ofertą oświadczenie, iż w ogóle nie należy do żadnej grupy kapitałowej  w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 369 ze zm.), co będzie oznaczało brak powiązania z innymi Wykonawcami 
skutkującego zakłóceniem konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.5 Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, 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 sadu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.  

       6.6 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć Wykonawca, którego oferta 
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.  

7.1 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: 

1) potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego w SIWZ. 

a) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, przez który Zamawiający rozumie dokumentację 
techniczną, karty charakterystyki, karty katalogowe, specyfikacje  techniczne  itp.  
udostępnione  przez  producentów  i  dystrybutorów  lub  własne  opisy  i  informacje  
sporządzone  przez  wykonawcę  na  temat  oferowanego  przedmiotu  zamówienia  z  
podaniem  producenta,  modelu,  typu.  Specyfikacje  techniczne  muszą  być  szczegółowe  
i   jednoznaczne   oraz   potwierdzać   wszystkie   wymagane   parametry   wyszczególnione  
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.   

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

8.1 W postępowaniu dokumenty i oświadczenia składa się w formie pisemnej. 

8.2 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

8.3 Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie 
klauzulą „Za zgodność z oryginałem”. 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). Jeśli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 
dokumentów musza być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.  



                                              

  

8.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

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

8.6 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6 ust. 6.1 i 6.2 niniejszej 
SIWZ albo oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa 
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

8.7Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

8.8 Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  
wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8.9 Zamawiający poprawi w ofercie: 

    1) oczywiste omyłki pisarskie, 

    2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

    3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

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

         9.1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl: 

1) ogłoszenie o zamówieniu – od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych; 

2) specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 



                                              

  

3) informację o zmianie treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych;  

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SIWZ; 

5) zmiany dotyczące treści SIWZ; 

6) informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – niezwłocznie po otwarciu ofert; 

7) informacje zgodne z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp – po wyborze oferty lub unieważnieniu  
postępowania.  

9.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 

9.3 Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy komunikacji z Wykonawcami: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- 
Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2188) na adres: Politechnika Gdańska, Wydział 
Inżynierii Lądowej  i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny 
PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok. 010;  

2) osobiście (doręczenie przesyłki, zapytania, oferty) – adres jak wyżej; 

3) za pośrednictwem posłańca – adres jak wyżej; 

4) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017. Poz. 1219 z późn. zm.) – 
adres skrzynki e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl  

z uwzględnieniem wymogów, ustanowionych poniżej. 

9.4 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem 
telefonu. 

9.5  W przypadku składania przez Wykonawcę oferty, oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w  rozdz. 6 ust. 6.1 i 6.4 oraz w rozdz. 7 ust. 7.1 (również w przypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) Zamawiający dopuszcza ich 
złożenie jedynie w formie pisemnej: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- 
Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2188) na adres: Politechnika Gdańska, Wydział 
Inżynierii Lądowej  i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny 
PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok. 010;  

2) osobiście (doręczenie przesyłki, zapytania, oferty) – adres jak wyżej; 

3) za pośrednictwem posłańca – adres jak wyżej; 

Zamawiający nie dopuszcza ich złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  



                                              

  

9.6 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony 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. 

9.7 W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy (numerem referencyjnym) określonym w SIWZ. 

9.8 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku 
zapytań przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres skrzynki 
e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl, Zamawiający prosi o ich przekazanie także w wersji 
edytowalnej, gdyż może to przyczynić się do skrócenia czasu udzielania wyjaśnień. 

9.9  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 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. 

9.10 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na 
której udostępniona jest SIWZ. 

9.11 Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone za zapytania Wykonawców stają 
się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

9.12 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 9.6 powyżej. 

9.13 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

9.14 Osoba uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr Monika Gozdalik – 
pracownik Sekcji Zamówień Publicznych WILIŚ, tel. 58 347 24 86 e-mail: 
szp@wilis.pg.gda.pl, w dniach pn.- pt. w godz. 800-1500. 

9.15 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 osobisty w swojej siedzibie. 

 



                                              

  

10. Wymagania dotyczące wadium. 

       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

11. Termin związania ofertą. 

11.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert a upływa w dniu 04.06.2020r. 

11.2 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 30 dni.  

11.3 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 
wykonawca nie      wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

        12.1 Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty:  

Składane w terminie składania ofert 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ;   

2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 8.1 niniejszej SIWZ, sporządzone z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 

3) opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu 
wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku 
wykonawców składających ofertę wspólną; 

4) formularz rzeczowo – cenowy – załącznik nr 6 A-E do SIWZ; 

Składane po terminie składania ofert – „do 3 dni” (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) 

5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykorzystaniem 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – składane w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką 
zamierza przeznaczyć za sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, z zastrzeżeniem 
postanowień rozdz. 12 ust. 12.24 pkt 3 niniejszej SIWZ. 

 

 



                                              

  

Składane na wezwanie Zamawiającego 

6) opis oferowanego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 7.1 pkt 
1 lit. a) niniejszej SIWZ. 

12.2 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.  

12.3 Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (y) upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
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 z pełnomocnictwa wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące 
w kład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

12.4 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i 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 do składania oświadczeń woli wymienioną(e) we 
właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o 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. 

12.5 Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - 
poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem 
czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania 
poprawki.  

12.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  



                                              

  

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

12.8 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.9 Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i 
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt. 12 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy 
PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 
umowy, po terminie otwarcia ofert. 

12.10 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego wykonawcę.  

12.11 Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.12 Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.13 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. 

12.14 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu zawierającego co najmniej oznaczenie firmy i siedziby. 

12.15 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

12.16 Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne 
opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Dostawę stacji meteorologicznej wraz z 
wyposażeniem na potrzeby projektu pn. „ Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance 
To a Resource and Asset” (CONTRA), realizowanego na WILIŚ PG”. Oznaczenie sprawy 
(numer referencyjny): ZP 6/WILiŚ/2020, CRZP 70/002/D/20. Nie otwierać przed 06.05.2020r. 
o godz. 12:15. 

 
i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 
 

12.17 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  



                                              

  

12.18 W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie 
lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę stacji 
meteorologicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu pn. „ Baltic Beach Wrack - 
Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” (CONTRA), realizowanego na WILIŚ 
PG”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 6/WILiŚ/2020, CRZP 70/002/D/20.  
Nie otwierać przed 06.05.2020 r. o godz. 12:15. 

i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 
 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, 
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

12.19 W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza  
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę stacji 
meteorologicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu pn. „ Baltic Beach Wrack - 
Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” (CONTRA), realizowanego na WILIŚ 
PG”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 6/WILiŚ/2020, CRZP 70/002/D/20.  
Nie otwierać przed 06.05.2020 r. o godz. 12:15. 

i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 
wykonawcy. 

12.20 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

        Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12.21 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 



                                              

  

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

12.22 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem. 

12.23 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.24 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 
musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców.  

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 

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

W treści  pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. 

1) W ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powinien 
być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. 
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z nich nie 
może podlegać wykluczeniu  z postępowania i odrębnie musi wykazać to w 
postępowaniu, analogicznie jak Wykonawca składający ofertę oddzielnie. 

3) Każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa 
oświadczenia, o których mowa w rozdz. 7 ust. 7.1 i 6.4.  

4) Dokumenty wspólne np. formularz ofertowy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w 
imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 



                                              

  

5) 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. 

6) Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądać przedstawienia umowy 
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 
Wspólnicy spółki cywilnej ubiegający się o zamówienie musza wyznaczyć 
pełnomocnika do jej reprezentowania. 

8) W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 23 
ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1 Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło 
B, parter, pok.010,  
 

b) termin składania ofert: do dnia 06.05.2020r do godz. 12:00. 

13.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

13.3 Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 13.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

13.4    Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło 
B, parter, pok.03,  

 
b) termin otwarcia ofert: w dniu 06.05.2020r. o godz. 12:15 

13.5 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a 
wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej 
złożenia. 

13.6 Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 
nienaruszalność. 

13.7 Bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia 



                                              

  

13.8 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1 Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny 
ofertowej brutto za realizację zamówienia.  

14.2 Cenę oferty w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia należy obliczyć na 
podstawie formularzy rzeczowo – cenowych sporządzonych wg wzoru stanowiącego 
Załączniki nr 6A-E do SIWZ, w sposób opisany w formularzach. 

14.3 Wykonawca krajowy oblicza cenę oferty z podatkiem VAT. 

14.4 Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106). 

14.5 Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich 
oblicza cenę oferty bez podatku VAT.    

14.6  Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w 
niniejszej SIWZ. Koszty poniesione przez Wykonawcę a nie uwzględnione w cenie oferty 
nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

14.7 Jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą 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, zgodnie z 
art. 90 ustawy Pzp. 

14.8 Cenę należy podać liczbowo, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę). 

14.9 Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

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

14.12 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 



                                              

  

której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, 
składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Informację, o której mowa w 
art. 91 ust. 3a Pzp należy zamieścić w ofercie.  

14.13 Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

14.14 Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie 
wiążąca dla zawieranej umowy. 

14.15 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

14.16 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

14.17 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach:  

Część A – Stacja meteorologiczna: cena oferty, termin dostawy, okres gwarancji 

Cześć B – Odczynniki chemiczne do stacji meteorologicznej: cena oferty, termin dostawy,     
termin ważności odczynników 

Cześć C – Kolby do destylacji do stacji meteorologicznej: cena oferty, termin dostawy 

Cześć D – Drobny sprzęt laboratoryjny do stacji meteorologicznej: cena oferty, termin 
dostawy. 

Część E – Materiały laboratoryjne do stacji meteorologicznej: cena oferty, termin dostawy 

15.2 Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 dotyczy części A przedmiotu zamówienia: 

       Lp.           Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna liczba punktów, jakie 

może otrzymać oferta za dane 
kryterium (1 pkt=1%) 

       1         Cena oferty        60%            60 pkt 



                                              

  

       2       Termin dostawy        20%            20 pkt 

       3   Okres gwarancji        20%            20 pkt 

 dotyczy części B przedmiotu zamówienia: 

       Lp.           Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna liczba punktów, jakie 

może otrzymać oferta za dane 
kryterium (1 pkt=1%) 

       1         Cena oferty        60%            60 pkt 

       2      Termin dostawy        20%            20 pkt 

       3 
Termin ważności          

odczynników 
       20%            20 pkt 

 dotyczy części C, D, E przedmiotu zamówienia: 

       Lp.           Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna liczba punktów, jakie 

może otrzymać oferta za dane 
kryterium (1 pkt=1%) 

       1         Cena oferty        60%            60 pkt 

       2       Termin dostawy        40%            40 pkt 

 

15.3 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

       15.4 Sposób i zasady oceny ofert wg poszczególnych kryteriów 

 
1) Kryterium: cena oferty brutto – 60 pkt. – Część A, B, C, D, E 

 

a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN. 

b) Ofercie z najniższą ceną zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 60 pkt. 

c) Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 

 

       Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN 

           -----------------------------------------------------------------------------------    x 60 pkt. = liczba pkt przyznana ocenianej ofercie  

               Cena brutto ocenianej oferty w PLN                                            w kryterium cena oferty 

 

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  



                                              

  

 

 Część A –Stacja meteorologiczna 

2)  Kryterium: termin dostawy – 20 pkt. 

a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 35 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) wynikający  
z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

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

  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 35 dni 
od  dnia zawarcia umowy zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 28 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
 10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 21 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
15 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
20 pkt. 

d) Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, Zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego, tj. do 35 dni od dnia zawarcia umowy. 

f) W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 35 dni oferta zostanie odrzucona. 

3) Kryterium: okres gwarancji  – 20 pkt. 

a) Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 m-ce. 

b) Ocenie podlegać będzie okres gwarancji (wyrażony w pełnych miesiącach), liczony od daty 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag, wynikający z oferty złożonej przez 
Wykonawcę. 

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

  Ofercie z minimalnym, wymaganym przez zamawiającego okresem gwarancji równym  
 12 m-ce Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za wydłużenie gwarancji do co najmniej 18 m-cy zamawiający przyzna 10 pkt. 

  Za wydłużenie gwarancji do co najmniej 24 m-cy zamawiający przyzna 20 pkt. 

 



                                              

  

d) Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 m-cy. 

e) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie wymiaru oferowanej 
gwarancji, zamawiający uzna, że zaoferował minimalny, wymagany przez Zamawiającego 
okres gwarancji równy 24 m-ce. 

        Część B – Odczynniki chemiczne do stacji meteorologicznej 

2) Kryterium: termin dostawy – 20 pkt. 

a) Maksymalny, wymagany przez zamawiającego termin dostawy wynosi 21 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) wynikający  
z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

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

  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 21 dni 
od  dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy zamawiający przyzna  
 10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy zamawiający przyzna  
15 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy zamawiający przyzna  
20 pkt. 

d) Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 7 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

e) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, Zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

f) W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 21 dni oferta zostanie odrzucona. 

 
3) Kryterium: termin ważności odczynników  – 20 pkt.   

a) Minimalny, wymagany przez Zamawiającego w momencie dostawy termin ważności testów 
wynosi 80% okresu ważności od daty produkcji. 

b) Ocenie podlegać będzie zaoferowany termin ważności (wyrażony w procentach okresu 
ważności od daty produkcji), wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę.  

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

  Ofercie z minimalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem ważności testów nie 
krótszym niż 80% okresu ważności od daty produkcji Zamawiający przyzna 0 pkt. 



                                              

  

  Ofercie z terminem ważności testów nie krótszym niż 90% okresu ważności od daty 
produkcji Zamawiający przyzna 10 pkt. 

  Ofercie z terminem ważności testów nie krótszym niż 95% okresu ważności od daty 
produkcji Zamawiający przyzna 20 pkt.  

 

d) Maksymalny punktowany przez Zamawiającego termin ważności testów wynosi 95% okresu 
ważności od daty produkcji.  

e) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu ważności 
oferowanych testów, Zamawiający uzna, że zaoferował minimalny, wymagany przez 
Zamawiającego termin ważności wynoszący co najmniej 80% okresu ważności od daty 
produkcji.  

 

          Część C – Kolby do destylacji do stacji meteorologicznej 

2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 

a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 21 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) wynikający  
z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

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

  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 21 dni 
od  dnia zawarcia umowy zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
 10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
20 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
40 pkt. 

d) Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 7 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

e) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania  
zamówienia, Zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

f) W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 21 dni oferta zostanie odrzucona. 

       Część D – Drobny sprzęt laboratoryjny do stacji meterologicznej 

2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 



                                              

  

a) Maksymalny, wymagany przez zamawiającego termin dostawy wynosi 35 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych), liczony od 
daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag, wynikający z oferty złożonej 
przez Wykonawcę.  

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

  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 35 dni 
od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 28 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
 10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 21 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
20 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
40 pkt. 

d) Minimalny punktowany przez zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e) W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez zamawiającego 
tj. do 35 dni od dnia zawarcia umowy. 

f) W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 35 dni oferta zostanie odrzucona. 

     Część E – Materiały laboratoryjne do stacji meteorologicznej 

2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 

f) Maksymalny, wymagany przez zamawiającego termin dostawy wynosi 21 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

g) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych), liczony od 
daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag, wynikający z oferty złożonej 
przez Wykonawcę.  

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

  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 21 dni 
od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
 10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
20 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna  
40 pkt. 



                                              

  

i) Minimalny punktowany przez zamawiającego termin dostawy wynosi 7 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

j) W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez zamawiającego 
tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 21 dni oferta zostanie odrzucona 

15.5 Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryterium cena oferty brutto,  
termin ważności odczynników, okres gwarancji i termin dostawy. Maksymalnie oferta może 
uzyskać 100 pkt. 

15.6 Zamawiający udzieli Zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

15.7 W przypadku, gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich 
ofert niepodlegających odrzuceniu z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

15.8 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. 

15.9 W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego 
zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający 
może dokonać ponownej oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu wraz z przeliczeniem 
punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwać kolejnego Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia stosownych dokumentów. Jeżeli 
zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważni 
postępowanie.  

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

16.1 Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży 
najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert. 

16.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

16.3 Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 
uzupełnioną o dane wynikające z oferty umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a 
Wykonawca odeśle Zamawiającemu podpisane egzemplarze. Po podpisaniu umowy przez 
Zamawiającego odpowiednia liczba egzemplarzy zostanie odesłana do Wykonawcy. 



                                              

  

16.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

16.5 Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  

16.6 Zawarta umowa będzie jawna.  

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

18.1 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4A-E do SIWZ. 

2) Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty.  

3) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako 
najkorzystniejszej, do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w 
terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. 

4) Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

5) Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 
dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia:  

a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie, 
w przypadku wystąpienia działania siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, 
katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajki, pandemia koronawirusa i inne 
nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Zamawiającego 
lub Wykonawcy), w przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania 
umowy przez Wykonawcę o co najmniej 14 dni i pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin 
realizacji całego przedmiotu umowy.  

W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowy termin umowny, z tym że zakres 
zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała.  

b) W zakresie przedmiotu umowy 

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy na skutek okoliczności 
nie leżących po stronie Wykonawcy oferowana stacja meteorologiczna, odczynnik, kolby, 



                                              

  

sprzęt laboratoryjny czy materiał laboratoryjny nie będą dostępne na rynku w chwili realizacji 
przedmiotu umowy. Dopuszcza się wówczas, za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, 
możliwość dostarczenia zamiennika, o parametrach nie gorszych niż zaoferowane, innej 
firmy. Zmiana taka nie może spowodować zmiany ceny przedmiotu zamówienia wynikającej z 
oferty Wykonawcy. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika innej firmy ze 
względu na to, że zamienniki nie są dostępne na rynku lub wszystkie zamienniki będą 
znacznie droższe, za zgodą Zamawiającego zostanie on wyłączony z zakresu ilościowego 
przedmiotu umowy bez konieczności naliczania kar umownych.  

W powyższych przypadkach obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne poinformowanie 
Zamawiającego o konieczności zamiany oferowanego przedmiotu zamówienia na inny w 
związku z brakiem jego dostępności na rynku albo o braku zamiennika skutkującego 
wyłączeniem z zakresu ilościowego przedmiotu umowy i uzyskanie pisemnej zgody 
Zamawiającego na proponowaną zmianę. 

19.  Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom  

19.1 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

19.2 Wykonawca może powierzyć  wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

19.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców.  

19.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie powyższych informacji, Zamawiający 
uzna, że zamówienie realizowane będzie bez udziału Wykonawców. 

19.5 W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełna 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania. 

20. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

21. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający 
przewiduje aukcję elektroniczną. 

21.1 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

21.2 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 
ustawy Pzp. 

21.3 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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



                                              

  

22.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy 
Pzp. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacją wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

22.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

22.3 W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych 
w art. 180 ust.2 ustawy Pzp. 

22.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wzniesienie odwołania. 

22.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, żeby mógł 
on 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. 

22.6 Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp  albo w terminie 10 dni-jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 



                                              

  

b) 1-mca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.7 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp.     

22.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

22.9 Szczegółowe zasady postępowania dotyczące skargi określają stosowne przepisy Działu Vi 
ustawy Pzp. 

23. Informacje dodatkowe 

23.1 Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 
Pzp. 

23.2 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i składania ofert 
 w postaci elektronicznej. 

23.3 Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.pg.edu.pl, http://www/dzp.pg.edu.pl. 

23.4 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. 

23.5 Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 
zasadach: 

1) Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udostępnienie protokołu lun/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 wskażę 
sposób, w jaki mogą one być 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. 



                                              

  

24. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania  danych osobowych oraz swobodnego 
przepływu  takich danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 
Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, 
tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr  ZP 6/WILiŚ/2020,  
CRZP 70/002/D/20 na dostawę stacji meteorologicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby 
projektu pn. „ Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” 
(CONTRA), realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej; 

d)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 



                                              

  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

j) dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o 
których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1 a ustawy Pzp: 

- w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy 
przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od 
Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia); 

- w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych 
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

25. Integralną część SIWZ stanowią: 

            Załącznik nr 1         Formularz oferty. 
            Załącznik nr 2       Wzór oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  
z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

            Załącznik nr 3      Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
(Zamawiający udostępni edytowalną wersję załącznika w formacie .doc i w 
formacie .pdf wraz z informacją z otwarcia ofert.) 

Załącznik nr 4A-E Wzór umowy 
Załącznik nr 5   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
Załącznik nr 6A–E Formularz rzeczowo - cenowy 

 
 
 



                                              

  

 

 

 


