Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.pwszzamosc.pl/bip/bip/zam-wienia-publiczne/Zamowienia-2015.html

Zamość: Dostawa wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 120016 - 2015;
data zamieszczenia: 21.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6383555, 6383444, faks 084 6383500.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszzamosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pomieszczeń
laboratoryjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych, z podziałem na nw.
części:
Część 1 zamówienia: dostawa mebli laboratoryjnych
Część 2 zamówienia: dostawa mebli warsztatowych wraz z podnośnikiem wysięgnikowych
Część 3 zamówienia: dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej, zgrzewarki poziomej
stałocieplnej oraz plotera termicznego;
Cześć 4 zamówienia: dostawa termoformierki próżniowej wraz z formą i niezbędnym wyposażeniem
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:
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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;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym:
załącznik nr 2.1 do siwz - dot. części 1, 2 zamówienia;
załącznik nr 2.2 do siwz - dot. części 3, 4 zamówienia;
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.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6.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.
7.Termin realizacji:
Część 1 zamówienia: nie dłuższy niż 60 dni (od dnia udzielenia zamówienia);
Część 2 zamówienia: nie dłuższy niż 60 dni (od dnia udzielenia zamówienia);
Część 3 zamówienia: nie dłuższy niż 60 dni (od dnia udzielenia zamówienia);
Część 4 zamówienia: nie dłuższy niż 60 dni (od dnia udzielenia zamówienia).
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
1) Nazwa kryterium: Cena oferty, Waga 90 % , Maksymalna liczba punktów 90; Ocenie zostanie poddana cena
brutto za realizację zamówienia, podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie
wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 SIWZ.
2) Nazwa kryterium: Termin realizacji, Waga 10 %, Maksymalna liczba punktów: 10; ocena w zakresie tego
kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza oferty i złożonej w nim deklaracji
Wykonawcy; termin realizacji liczony jest w dniach kalendarzowych; Wykonawca może podać wyłącznie pełne
dni kalendarzowe; Ocenie zostanie poddany termin realizacji liczony w dniach kalendarzowych, od dnia
podpisania umowy do dnia realizacji zamówienia; maksymalny termin realizacji

wymagany przez

Zamawiającego wynosi: Część 1 zamówienia: nie dłuższy niż 80 dni (od dnia udzielenia zamówienia), Część 2
zamówienia: nie dłuższy niż 30 dni (od dnia udzielenia zamówienia); Oferty proponujące termin realizacji dłuższy
niż: Część 1 zamówienia: nie dłuższy niż 80 dni (od dnia udzielenia zamówienia), Część 2 zamówienia: nie
dłuższy niż 30 dni (od dnia udzielenia zamówienia), będą traktowane jako niezgodne z opisem przedmiotu
zamówienia i będą podlegały odrzuceniu; Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Termin realizacji
zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 SIWZ. Szczegółowy opis sposobu oceny ofert
w kryterium Cena i Termin realizacji zawiera rozdział XII pkt 2SIWZ.
9.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r.
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), zwanej w dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej poniżej progów
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie: - ustawa
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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): 39.10.00.00-3, 39.18.00.00-7, 39.13.00.00-2, 39.15.10.00-5,
42.94.00.00-7, 42.99.40.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca składający ofertę na wszystkie części zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
łącznie: 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta 00/100 zł).
W przypadku składania ofert na poszczególne części Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości odpowiednio:
cześć 1 zamówienia: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 00/100 zł);
cześć 2 zamówienia: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł);
cześć 3 zamówienia: 400,00 zł (słownie: czterysta 00/100 zł);
cześć 4 zamówienia: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 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, z późn. zm.)
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP SA Oddział 1 w Zamościu 25 1020 5356 0000 1802 0153 9030, 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
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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
zabezpieczenie wadium na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu, w przetargu nieograniczonym na: Dostawę wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych, 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 zawraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem pkt 14 (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp).
9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11.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.
12.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.
13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



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, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na ofertę składają się:
1)Formularz oferty (wzór załącznik nr 6 do siwz);
2)Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV niniejszej siwz;
3)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).
4) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1) ogłoszenia 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.
5) Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą dowód wniesienia wadium, np. kopię 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

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin realizacji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte są w załączniku nr 2.1
oraz 2.2 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 przedmiotu
umowy wskazanego w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: - niedostępnością na rynku
przedmiotu umowy wskazanego w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tego
przedmiotu umowy, lub - pojawieniem się na rynku przedmiotu umowy nowszej generacji pozwalającego na
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie
spowodują zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, a nowy przedmiot umowy będzie spełniał
wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunkiem dokonania zmian, o których
mowa w lit a)jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian wraz
zuzasadnieniem; 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 nie możliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.pwszzamosc.pl/bip/bip/zam-wienia-publiczne/Zamowienia-2015.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Szymona Szymonowica, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość - pok. 118.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2015
godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu,
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość - w sekretariacie (pokój nr 124)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej:
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.
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IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mebli laboratoryjnych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych 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 Wschodniej2007-2013, Oś Priorytetowa I
Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji. 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 2.1 do SIWZ.
Termin realizacji: nie dłuższy niż 60 dni (od dnia udzielenia zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.18.00.00-7, 39.13.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin realizacji - 10
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa mebli warsztatowych wraz z podnośnikiem wysięgnikowych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli warsztatowych wraz z podnośnikiem wysięgnikowych 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
Wschodniej2007-2013, 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 2.1 do SIWZ.
Termin realizacji: nie dłuższy niż 60 dni (od dnia udzielenia zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.15.10.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin realizacji - 10
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej, zgrzewarki poziomej
stałocieplnej oraz plotera termicznego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej, zgrzewarki
poziomej stałocieplnej oraz plotera termicznego, 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 Wschodniej2007-2013, 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 2.2 do SIWZ.
Termin realizacji: nie dłuższy niż 60 dni (od dnia udzielenia zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.00.00-7, 42.99.40.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin realizacji - 10
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa termoformierki próżniowej wraz z formą i niezbędnym wyposażeniem.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej, zgrzewarki
poziomej stałocieplnej oraz plotera termicznego, 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 Wschodniej2007-2013, 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 2.2 do SIWZ.
Termin realizacji: nie dłuższy niż 60 dni (od dnia udzielenia zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.00.00-7, 42.99.40.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin realizacji - 10
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