
Znak sprawy: SZ.26.2.2021 

ZAMAWIAJĄCY: 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKSIEWICZ - INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ 

ul. Duchnicka 3 

01-796 Warszawa 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

 prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji  

na 

Dostawę tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do badań tribologicznych 

 

 

Znak sprawy: SZ.26.2.2021 

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) 

 

 

Dyrektor 

dr inż. Anna Ostapczuk 

 

 

Zatwierdzam 

Dnia …........................... 

 

 

 



Znak sprawy: SZ.26.2.2021 
 

2 

SPIS TREŚCI: 

I. DEFINICJE I SKRÓTY ................................................................................................................. 3 

II.ZAMAWIAJĄCY ......................................................................................................................... 3 

III.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ............................................................................................................ 4 

IV.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJAJI ...................................... 4 

V.INFORMACJE OGÓLNE ............................................................................................................... 4 

VI.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ........................................................................................................ 5 

VII.MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ............................................................................ 7 

VIII.INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .............. 7 

IX.PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ...................................................................................... 8 

X.INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ . 8 

XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .................................................................................................. 10 

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .............................................................................. 10 

XIII.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ............................................................................ 12 

XIV.TERMIN OTWARCIA OFERT ................................................................................................... 13 

XV.PODSTAWY WYKLUCZENIA ..................................................................................................... 13 

XVI.SPOSÓB OBLICZENIA CENY .................................................................................................. 14 

XVII.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY 

OFERT………… ............................................................................................................................. 15 

XVIII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ TERMIN ZAWARCIA UMOWY 16 

XIX.INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH .................................................. 17 

XX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ......................................................................................... 18 

XXI.OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ............................................................................... 18 

XXII.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. ......................................................... 18 

XXIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY ................... 18 



Znak sprawy: SZ.26.2.2021 
 

3 

 

I. DEFINICJE I SKRÓTY 

Wyjaśnienia i skróty używane w Specyfikacji Warunków Zamówienia oznaczają: 

Zamawiający  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. 

 

Postępowanie  niniejsze postępowanie prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty 

prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, w celu zawarcia umowy 

o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Ustawa Pzp ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129, ze zm.) 

  

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 

Oferta   dokument sporządzony w odpowiedzi na udostępnione przez Zamawiającego 

dokumenty zamówienia, stanowiący oświadczenie woli zawarcia umowy, 

podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.  

 

Umowa umowa w sprawie zamówienia, którą Zamawiający planuje zawrzeć z wybranym 

Wykonawcą. 

 

Zamówienie  zamówienie publiczne na: “Dostawę tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień 

tarcza do badań tribologicznych”. 

 

Załącznik   dokument, tak nazwany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiący jej 

integralną część. 

 

Wykonawca 

 

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub 

obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się 

o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 

sprawie zamówienia publicznego.  

Cena oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). 

 

II. ZAMAWIAJĄCY 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej 

ul. Duchnicka 3 

01-796 Warszawa 
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REGON: 387136113 

NIP: 525 283 87 45 

Tel.: 022 560 26 00 

e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl  

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: imp_warszawa/skrytkaESP 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-

publiczne/powyzej-130-000-zl/ 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/  

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ 

PROWADZENIA NEGOCJAJI  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

 

V. INFORMACJE OGÓLNE 

1. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Pzp i aktami wykonawczymi. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

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

poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na 

tekście przetłumaczonym. W przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych lub 

tłumaczenia niedokładnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia dokumentu. 

Zgodnie z art. 11 ustawy  z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 

672), tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku: 

a) nazw własnych, 

b) zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej,  

c) znaku towarowego, nazwy handlowej oraz oznaczenia pochodzenia towarów i usług. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 

projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ. 

http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/
http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/
http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/
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6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zgodnie z art. 91 ust. 2 

ustawy Pzp, Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ponieważ poszczególne 

elementy tribometru muszą być ze sobą kompatybilne. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Przedmiot zamówienia może być zrealizowany przez Wykonawcę samodzielnie lub Wykonawca 

może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 

10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać 

na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp.  

11. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 

oraz art. 109 ust.1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.  

12. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych 

na miejscu u Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkiem 

określonym w art. 261 ustawy Pzp.  

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

15. Zamawiający nie przewiduje zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.  

16. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.   

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

18. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

19. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie postępowania 

Postępowanie oznaczone jest: „Dostawa tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do badań 

tribologicznych”.  

Znak sprawy: DZ.26.2.2021 

ID Postępowania: ocds-148610-75c96241-ff54-11eb-b885-f28f91688073 

Numer ogłoszenia:  2021/BZP 00151917/01 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do badań 

tribologicznych do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Tribometr ze 

skojarzeniem trzpień–tarcza (lub kula–tarcza) przeznaczony będzie do oceny właściwości 

tribologicznych środków smarowych oraz materiałów używanych na ślizgowe elementy maszyn 



Znak sprawy: SZ.26.2.2021 
 

6 

pracujące w podwyższonej temperaturze. Za jego pomocą może być zbadana odporność na zużycie 

i współczynnik tarcia dowolnego skojarzenia materiałowego pracującego w ruchu ślizgowym, 

w zależności od obecności i rodzaju środka smarowego, temperatury otoczenia węzła tarcia, 

prędkości poślizgu, nacisków powierzchniowych, rodzaju gazu w komorze testowej. Urządzenie 

będzie w szczególności przeznaczone do badań tribologicznych w warunkach smarowania 

granicznego. Skojarzenie badawcze składać się powinno z nieruchomego trzpienia (lub kuli) 

dociskanego siłą do obracającej się z zadaną prędkością tarczy. Węzeł tarcia umieszczony powinien 

być w izolowanej komorze pozwalającej na podgrzewanie i utrzymywanie stałej temperatury we 

wnętrzu komory badawczej. Opcjonalnie tribometr powinien być przygotowany do badań w 

atmosferach kontrolowanych (obojętnych) wprowadzanych do komory pomiarowej. 

 

 2.1. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 

2.2.   Opis przedmiotu zamówienia przez parametry/specyfikacja techniczna  

Wymagane minimalne parametry techniczne:   

a) Geometria styku: trzpień - tarcza i/lub trzpień – kula. 

b) Ruch ślizgowy. 

c) Wyposażony w system pomiarowo-sterujący: zestaw przetworników pomiarowych, sterownik, 

cyfrowy wzmacniacz pomiarowy, komputer z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem 

pomiarowo-rejestrującym. 

d) Mierzone wielkości podczas tarcia: siła tarcia, sumaryczne zużycie liniowe elementów węzła 

tarcia, temperatura we wnętrzu komory badawczej, prędkość obrotowa, czas i liczba obrotów 

tarczy – droga tarcia oraz współczynnik tarcia. 

e) Średnica trzpienia do 3mm. 

f) Średnica kulki 1/8’’ - 1/4’’. 

g) Średnica tarczy co najmniej  2,54 cm (1 cal). 

h) Promień tarcia do 10 mm. 

i) Maksymalna prędkość poślizgu co najmniej do 1 m/s. 

j) Obciążenie do 49 N (minimum). 

k) Temperatura w komorze badawczej co najmniej do 300°C.  

3. Warunki dostawy, gwarancji, serwisu i szkolenia 

3.1. Dostawa obejmuje transport, rozpakowanie, instalację, w tym instalację  oprogramowania, 

podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą przewodów i łączy wchodzących w skład dostawy, 

sprawdzenie poprzez wykonanie trzech prób sprawdzających z wykonaniem pomiarów, 

uruchomienie oraz przeprowadzenie pełnego instruktażu u Zamawiającego w zakresie obsługi i 

bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia. 
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3.2. Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie co najmniej  12 (dwanaście) 

miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 Projektowanych postanowień Umowy. 

3.3.  W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany 

jest przystąpić do ich usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego, jednakże nie 

później niż w 5 (piątym) dniu od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający 

każdorazowo ustali czas na usunięcie wad lub usterek. 

3.4. Czas wykonania naprawy gwarancyjnej w czasie nie przekraczającym 14 (czternaście) dni od 

dnia zgłoszenia awarii lub w czasie nieprzekraczającym 45 (czterdzieści pięć) dni przypadku 

konieczności sprowadzenia podzespołów. 

4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia  

4.1. Przedmiot zamówienia musi być nowy. 

5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dot. dostawy przedmiotu zamówienia  

5.1.  Wykonawca dostarczy kompletne urządzenie wraz z następującymi dokumentami: 

a) karta gwarancyjna, 

b) instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim. 

5.2. Po dostarczeniu, zainstalowaniu, uruchomieniu w pełnym zakresie oraz przeprowadzeniu 

pełnego instruktażu w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego przedmiotu 

zamówienia, Strony przystąpią do odbioru, który nastąpi poprzez podpisanie przez Strony 

Protokołu Odbioru.  

5.3. Uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie pełnego instruktażu w zakresie obsługi i 

bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego. 

5.4. W przypadku niezgodności lub niekompletności dostawy Wykonawca usunie braki/wady na 

własny koszt i ryzyko na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach Umowy.  

5.5. Warunki płatności: przelew na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy w terminie do 21 

(dwadzieścia jeden) dni od daty otrzymania faktury prawidłowo wystawionej na podstawie 

podpisanego Protokołu Odbioru. 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przy ul. Duchnickiej 3, 01-

796 Warszawa, do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, w terminie do 4 (czterech) 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

4. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie 

co najmniej dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej 

niż: 140 000,00 brutto każda w  okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ. 

IX. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez  

Zamawiającego w SWZ, wymagane  jest dołączenie do oferty:  

a) karty katalogowej zawierającej specyfikację techniczną przedmiotu dostawy (typ, opis i parametry 

techniczne oferowanego urządzenia). 

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że 

oferowane świadczenie spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie. 

 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,      

ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formula-

rzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu do-

stępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobo-

wiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: zło-

żenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pod-

miotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informa-

cji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich prze-

kazania na ePUAP.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wy-

konawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komuni-

kacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy po-

sługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na ad-

res e-mail: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl Sposób sporządzenia dokumentów elek-

tronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 ro-

ku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji 

związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie 

np. adresu poczty elektronicznej.  

11. Wykonawca może drogą elektroniczną/za pomocą środków komunikacji elektronicznej zwrócić 

się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli 

wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.  

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub do-

tyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania.  

mailto:Katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl
mailto:katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl
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13. Wnioski o wyjaśnienia SWZ należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:       

katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl. W temacie pisma należy podać „SZ.26.2.2021. 

Dostawa tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do badań tribologicz-

nych”. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz zamieści na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.  

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ.  

15. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się częścią SWZ. Dokonaną 

zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego. 

16. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24.09.2021 r., 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin skła-

dania ofert. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. IX ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie  

danych: pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

[Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z późn. zm.), z 

zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem 

rodzaju przekazywanych danych, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.] 

2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik  

z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder 

.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 

mailto:katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl
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5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone  

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 

przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 

ustawy Pzp. 

6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), 

zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści 

pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. 

Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia, tj. 

zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników 

spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i 

sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Wykonawca, 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot trzeci, 

na potencjale którego polega Wykonawca, celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt. XV SWZ.   

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane  

w Formularzu Oferty.   

8. Do oferty należy dołączyć: 

8.1. aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SWZ w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 

następnie zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków składa każdy z Wykonawców. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu;  

8.2. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do  

jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewi-

dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 

8.3. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
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8.4. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspól-

nie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

8.5.dokumentację techniczną określoną w pkt. IX SWZ uwzględniającą wymagania zawarte  

w SWZ; 

8.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy – załącznik nr 5 do SWZ) 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), po-

twierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwa-

lifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą; 

8.7. oświadczenie dotyczące usług/dostaw/robót budowlanych jakie wykonają poszczególni Wyko-

nawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy – załącznik nr 6 do SWZ). 

9. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu muszą być złożone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. XII ust. 8.2, 

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o 

ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

12. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie 

cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci 

papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, 

które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe 

odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego. 

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu,  

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  
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z postępowaniem. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.08.2021 r., do godz. 10.00 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie 

sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. 

Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej 

zmianie bądź wycofaniu oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2021 r. o godzinie 10.30  

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

4.1.nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej  

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłan-

ki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne). 

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy 

Pzp (przesłanki fakultatywne), tj.:  

2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
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likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszo-

na albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewi-

dzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

 2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomo-

cą stosownych dowodów; 

2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło 

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub reali-

zacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

3.   Wykluczenie następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 

5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

5.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

5.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

Zamawiającym; 

5.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie Wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. XV ust. 

5.3., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w 

pkt. XV ust. 5.3., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 

Wykonawcę. 

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego 
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Załącznik nr 3 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług 

(VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena obejmuje wszystkie składniki kosztów dotyczących przedmiotu zamówienia. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 

po przecinku.  

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli 

nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp w 

związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena podana słownie. 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

1.1. Cena – waga 70% 

Punkty za to kryterium zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

  
    
     

              

Gdzie:  

C – liczba punktów w kryterium: cena przyznanych ofercie badanej, 

Cmin – najniższa oferowana cena brutto oferty 

Cbad. – cena brutto oferty badanej 

 

1.2. Terminy dostawy – waga 20% 

L.p. Punktacja  

Dostawa poniżej 3 miesięcy 20 punktów 

Dostawa 3 miesiące  10 punktów  

Dostawa 4 miesiące  0 punktów 

Termin dostawy należy podać w pełnych miesiącach 

1.3. Okres gwarancyjny – waga 10% 

L.p. Punktacja  

Gwarancja powyżej 24 miesięcy  10 punktów 

Gwarancja powyżej 12 miesięcy do 

24 miesięcy włącznie 

5 punktów  
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      Gwarancja 12 miesięcy      0 punktów 

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach 

2. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku 

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po 

przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po prze-

cinku nie ulega zmianie. 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, wezwie on Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatko-

wych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaofe-

rowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonaw-

cy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. XVII ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Za-

mawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego  oferta zosta-

ła najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO ORAZ TERMIN ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia przesłania zawiadomienia o wy-

borze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środ-

ków komunikacji elektronicznej, albo 10 (dziesięć) dni, jeżeli zostało przesłane w inny spo-

sób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  

terminu, o którym mowa w pkt. XVIII ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w pkt. XVIII ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o postanowienia wynikające 

ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
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(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umo-

wę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od za-

warcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważ-

nić postępowanie. 

 

XIX. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni, aktualnych na dzień złożenia 

następujących podmiotowych środków dowodowych:  

1.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, 

1.2. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym  mowa 

w art. 125. ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 7 do SWZ, 

1.3. wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli 

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca wykaże się przynajmniej dwoma zamówieniami 

odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 140.000,00 brutto 

każda – załącznik nr 2 do SWZ. 

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

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. XIX ust. 1.1., składa dokument lub 

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

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem. 

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

dokumentów, o których mowa w pkt. XIX ust. 1.1., zastępuje się je w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
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4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XXI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty; 

1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia; 

1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie odrzucenia oferty. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w pkt. XXI. ust. 1, na stronie internetowej. 

3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia zostanie umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 1 do SWZ. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale IX ustawy Pzp 

„Środki ochrony prawnej”. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

a)  niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
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5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

Integralną część SWZ stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw; 

Załącznik nr 3 – Formularz Oferty; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków;  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu trzeciego; 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia    

                        publicznego; 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu;  

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 


