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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94611-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Aparaty do oceny wytrzymałości
2014/S 057-094611
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2
Punkt kontaktowy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, ul. Pereca 2, 22-400
Zamość
Osoba do kontaktów: Mariola Franczak
22-400 Zamość
POLSKA
Tel.: +48 846383444
E-mail: rektorat@pwszzamosc.pl
Faks: +48 846383500
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pwszzamosc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki cz. 2.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

21/03/2014
S57
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/16

Dz.U./S S57
21/03/2014
94611-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/16

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Część 1
zamówienia : ul. Jana Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
Część 2 zamówienia : ul. Jana Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
Część 3 zamówienia : ul. Jana Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
Część 4 zamówienia : ul. Jana Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
Część 5 zamówienia: ul. Szczebrzeska 31, 22-400 Zamość
Kod NUTS PL312
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw
Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu, w ramach nw. części:
Część 1 zamówienia: dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej do tworzyw sztucznych dla potrzeb
wyposażania Sekcji badań mechanicznych folii i kształtek z tworzyw sztucznych Laboratorium Tworzyw
Sztucznych
Część 2 zamówienia: dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży dla potrzeb wyposażania Sekcji badań
mechanicznych folii i kształtek z tworzyw sztucznych Laboratorium Tworzyw Sztucznych;
Część 3 zamówienia: dostawa przyrządu do badania palności metodą indeksu tlenowego dla potrzeb
wyposażania Sekcji badań mechanicznych folii i kształtek z tworzyw sztucznych Laboratorium Tworzyw
Sztucznych;
Część 4 zamówienia: dostawa przyrządu do badania palności tworzyw dla potrzeb wyposażania Sekcji badań
mechanicznych folii i kształtek z tworzyw sztucznych Laboratorium Tworzyw Sztucznych;
Część 5 zamówienia: dostawa centrum pionowego stołowego dla potrzeb wyposażania Sekcji obrabiarek
sterowanych numerycznie Laboratorium Mechaniki;
w związku z realizacją projektu „Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ
w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną
część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszystkie zapisy
znajdujące się w siwz, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę
na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawiera:
załącznik nr 1.1 do siwz – dot. części 1 zamówienia;
załącznik nr 1.2 do siwz – dot. części 2 zamówienia;
załącznik nr 1.3 do siwz – dot. części 3 zamówienia;
załącznik nr 1.4 do siwz – dot. części 4 zamówienia;
załącznik nr 1.5 do siwz – dot. części 5 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 2 do siwz.
Główne miejsce realizacji dostawy:
Część 1 zamówienia : ul. Jana Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość;
Część 2 zamówienia : ul. Jana Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość;
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Część 3 zamówienia : ul. Jana Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość;
Część 4 zamówienia : ul. Jana Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość;
Część 5 zamówienia : ul. Szczebrzeska 31, 22-400 Zamość.
W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt
musi spełnić.
Wykonawca zaproponuje sprzęt o parametrach/warunkach nie gorszych od wskazanych przez
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Ilekroć w treści siwz, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, tzn. że zastosowane przez
Wykonawcę inne niż wymienione w siwz rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą być o
parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszędzie tam,
gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub
pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu,
właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo
towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych.
Przez produkty równoważne dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt (produkt) o
parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych i określonych w specyfikacji technicznej (opisie
przedmiotu zamówienia).
Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym
niż współpraca urządzeń wymienionych w opisie.
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.
Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, ze dostarczone produkty odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami
jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi
odwołującymi się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub
potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
Za równoważne uznaje się oprogramowanie o cechach nie gorszych niż określone w siwz oraz spełniające
wymagania techniczne i funkcjonalne minimum takie jak oprogramowanie wymienione przez Zamawiającego.
Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym
niż współpraca wymienionych w opisie.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania/produkty równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W tym celu należy złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną dla oferowanych rozwiązań
(produktów) równoważnych.
Wypełniając formularz oferty: w przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego należy
wpisać „TAK”, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy wpisać nazwę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
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8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Część 1 zamówienia: 50 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
Część 2 zamówienia: 35 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
Część 3 zamówienia: 90 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
Część 4 zamówienia: 70 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
Część 5 zamówienia: 120 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
9.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047
i 1473)–
zwanej w dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.
8Pzp.
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie:
- „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej,
- „siwz” należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38425500, 38000000, 38432100, 38410000, 38400000, 42600000, 42612000, 42612200, 42621100

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
opisana w pkt. II.1.5) niniejszego ogłoszenia

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej do tworzyw sztucznych
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej do tworzyw sztucznych
dla potrzeb wyposażania Sekcji badań mechanicznych folii i kształtek z tworzyw sztucznych Laboratorium
Tworzyw Sztucznych w ramach realizacji projektu „Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu
Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3.
Wspieranie innowacji.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział I siwz oraz załącznik nr 1.1 do siwz . Pozostałe
warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 2 do siwz.
W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt
musi spełnić.
Wykonawca zaproponuje sprzęt o parametrach/warunkach nie gorszych od wskazanych przez
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 50 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38425500

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 50 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży dla potrzeb wyposażania
Sekcji badań mechanicznych folii i kształtek z tworzyw sztucznych Laboratorium Tworzyw Sztucznych w ramach
realizacji projektu „Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu
poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział I siwz oraz załącznik nr 1.2 do siwz . Pozostałe
warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 2 do siwz.
W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt
musi spełnić.
Wykonawca zaproponuje sprzęt o parametrach/warunkach nie gorszych od wskazanych przez
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 35 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38000000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 35 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa przyrządu do badania palności metodą indeksu tlenowego
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządu do badania palności metodą indeksu tlenowego dla
potrzeb wyposażania Sekcji badań mechanicznych folii i kształtek z tworzyw sztucznych Laboratorium
Tworzyw Sztucznych w ramach realizacji projektu „Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu
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Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3.
Wspieranie innowacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział I siwz oraz załącznik nr 1.3 do siwz . Pozostałe
warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 2 do siwz.
W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt
musi spełnić.
Wykonawca zaproponuje sprzęt o parametrach/warunkach nie gorszych od wskazanych przez
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 90 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38432100, 38410000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Dostawa przyrządu do badania palności tworzyw
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządu do badania palności tworzyw dla potrzeb wyposażania Sekcji
badań mechanicznych folii i kształtek z tworzyw sztucznych Laboratorium Tworzyw Sztucznych w ramach
realizacji projektu „Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu
poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział I siwz oraz załącznik nr 1.4 do siwz . Pozostałe
warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 2 do siwz.
W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt
musi spełnić.
Wykonawca zaproponuje sprzęt o parametrach/warunkach nie gorszych od wskazanych przez
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 70 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38400000, 38410000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Dostawa centrum pionowego stołowego
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1)

Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrum pionowego stołowego dla potrzeb wyposażania Sekcji
obrabiarek sterowanych numerycznie Laboratorium Mechaniki w ramach realizacji projektu „Wzrost potencjału
laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie
w nowoczesną aparaturę badawczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I
Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział I siwz oraz załącznik nr 1.5 do siwz . Pozostałe
warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 2 do siwz.
W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt
musi spełnić.
Wykonawca zaproponuje sprzęt o parametrach/warunkach nie gorszych od wskazanych przez
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 120 dni (od dnia udzielenia zamówienia)

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42600000, 42612000, 42612200, 42621100

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca składający ofertę na wszystkie części zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
łącznie: 5 900,00 PLN (słownie: pięć tysięcy dziewięćset 00/100 zł).
W przypadku składania ofert na poszczególne części Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości odpowiednio:
cześć 1 zamówienia – 800,00 PLN (słownie: osiemset 00/100 zł);
cześć 2 zamówienia – 400,00 PLN (słownie: czterysta 00/100 zł);
cześć 3 zamówienia – 700,00 PLN (słownie: siedemset 00/100 zł);
cześć 4 zamówienia – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł);
cześć 5 zamówienia – 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 zł);
przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275)
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego :
Bank PEKAO SA II Oddział w Zamościu 25 1020 5356 0000 1802 0153 9030
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z dopiskiem „Wadium ”.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
2. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium
będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę i dokona wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a uznanie
tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego) nastąpi po upływie terminu składania ofert – podlega wykluczeniu z
postępowania w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a oferta takiego Wykonawcy zostanie uznana za
odrzuconą w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest, aby kopia, potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, stanowiącą dowód wniesienia wadium była dołączana do oferty.
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy złożyć oryginał dokumentu oddzielnie wraz
z ofertą (w oddzielnym opakowaniu) lub osobno w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie - pokój nr 124 ( w
sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp), przed upływem terminu składania ofert.
Wskazane jest, aby kopia wniesienia wadium, potwierdzona za zgodność za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, była dołączona do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium
powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia, na kwotę wymieniona w ust. 1,
stanowiącej/go zabezpieczenie wadium na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona
Szymonowica w Zamościu, w przetargu nieograniczonym na „Dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia
Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki cz.2 – cześć …….. zamówienia”, ważnego
przez okres związania ofertą określony w niniejszej siwz oraz zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do
bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy pzp.
5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) w wymaganej
wysokości lub innej niż dopuszczalna forma skutkuje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
6. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania z ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń
niezgodnych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących
Zamawiającemu, zgodnie z zapisami art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.
7. Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wnoszone w
formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia ( a nie na jednego czy kilku spośród nich).
8. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 46 ust.1, ust. 1a i
ust. 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
21/03/2014
S57
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/16

Dz.U./S S57
21/03/2014
94611-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/16

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Projekt „Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu
poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą” współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
2. Warunki płatności zostały uregulowane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien
przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1.Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców.
2.W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają ich posiadanie;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
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2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych
w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawca lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 2 i 3
powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie wymaganych
oświadczeń i dokumentów wg formuły "spełnia - nie spełnia”.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Pzp, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy
Pzp (wzór załącznik nr 3 do siwz);
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 4 do siwz);
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4. aktualne zaświadczeni właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.8. jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów,
1) o których mowa w pkt 2.2, 2.3, 2.4,2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) o których mowa w pkt 2.5 i w pkt 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2.10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych
dokumentów.
2.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2
pkt.5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
3.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331 z późn. zm.) albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 5 do
siwz);
Jeśli dotyczy - Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w
celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
4. Zasady udziału w postepowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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4.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
4.2. Wykonawcy, o którym mowa w pkt 4.1 składają wspólnie ofertę, przy czym
a) oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. IV.1 powinny zostać złożone w taki sposób aby wykazać,
że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie);
b) oświadczenia i dokumenty wskazane w IV.2 oraz IV.3 muszą być złożone osobno przez każdego z
Wykonawców.
5. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia
pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt.10.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę
sporządzone w innym języku niż język polski winnym być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
III. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeśli nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.
4. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia
pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
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5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę
sporządzone w innym języku niż język polski winnym być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt.7.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.
9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna
być umieszczona informacja o ilości stron.
10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczeń) przygotowanych
przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że
muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale,
oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem art.93 ust.4
ustawy).
13. Złożenie więcej niż jeden oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
14. Wykonawca wykaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
15. Na ofertę składają się:
a) Formularz oferty (wzór załącznik nr 6 do siwz);
b) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV siwz;
c) W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika
wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia
pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
d) Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą dowód wniesienia wadium, np. kopę wniesionej gwarancji,
poręczenia lub polecenia przelewu.
UWAGA: oryginał dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej
należy złożyć wraz z ofertą (w oddzielnym opakowaniu) lub osobno w siedzibie Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu ul. Pereca 2, w sekretariacie: pokój nr 124 ( w sposób
umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp) , przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
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III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

14/16

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AI 261-04/MF/14

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.4.2014 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29.4.2014 - 10:30
Miejscowość:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona
Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość - pokój nr 124.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt „ Wzrost potencjału laboratoriów
Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną
aparaturę badawczą” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna
gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji
VI.3)

Informacje dodatkowe
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte są w załączniku nr 2 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
a) dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
zakresie sprzętu wskazanego w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
— niedostępnością na rynku sprzętu wskazanego w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub
wycofaniem z rynku tego sprzętu, lub
— pojawieniem się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji
przedmiotu umowy,
pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy, a nowy sprzęt będzie spełniał wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w lit b)jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zamianę zawierającego: opis propozycji zmian wraz z uzasadnieniem;
b) wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania
należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian
niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Perezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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 ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o którym mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
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.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowane przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.3.2014
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