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1. DEFINICJE I SKRÓTY
Wyjaśnienia i skróty używane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają:
Zamawiający

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Postępowanie

niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustawa Pzp, Pzp

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwana dalej: ustawą lub
Pzp.

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta

dokument
sporządzony
w
odpowiedzi
na
udostępnioną
przez
Zamawiającego SIWZ, stanowiący oświadczenie woli zawarcia umowy,
podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

Grupa kapitałowa

zgodnie z art. 4 pkt. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)
pojęcie to oznacza wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę. Pojęcie „przedsiębiorcy” oraz „kontroli”
zostało określone odpowiednio w art. 4 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.

Umowa

umowa w sprawie zamówienia, którą Zamawiający planuje zawrzeć
z wybranym Wykonawcą.

Zamówienie

zamówienie publiczne na: „Dostawę dicyjanozłocianu potasu dla
galwanotechniki Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej”.

Załącznik

dokument, tak nazwany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
stanowiący jej integralną część.

Wykonawca

osoba
fizyczna,
osoba
prawna
albo
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która 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).

Najkorzystniejsza
oferta

oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego albo oferta z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym
kryterium oceny ofert jest cena lub koszt.

2. ZAMAWIAJĄCY
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
REGON: 000031532
NIP: 525-000-91-86
Tel.: 022 560 26 00
Fax: 022 663 43 32
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e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl
3. POSTĘPOWANIE.
3.1. Tryb udzielenia zamówienia.
3.1.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.1.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.
3.1.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3.2. Oznaczenie postępowania.
Postępowanie oznaczone jest: „Dostawa 500 gramów dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej”.
Znak sprawy: DZ.26.3.2020
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
4.1. Postanowienia ogólne.
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa 500 gramów dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej”.
Kod według wspólnego słownika zamówień CPV: 24315240-9 (Cyjaniany)
5. INFORMACJE OGÓLNE
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych, zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp” (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi.
Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.imp.edu.pl.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, zgodnie z art.
24aa ustawy Pzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Przedmiot zamówienia może być zrealizowany przez Wykonawcę samodzielnie lub
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

6. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:

6.1.

DOSTAWA 500 GRAMÓW DICYJANOZŁOCIANU POTASU DLA GALWANOTECHNIKI
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWCZ - INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Wymagania odnośnie Dicyjanozłocianu potasu K[Au(CN)2]:
Zawartość:
6.2.

Au min. 68,2 % mas.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, parametry oraz zgodność z warunkami
opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
c) Ewentualne ustalenia dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z wskazanymi przedstawicielami Wykonawcy.
7. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia, wraz ze Świadectwem kontroli jakości oraz Kartą charakterystyki,
należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, pod adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, budynek nr 1, parter,
Kancelaria (p. 34), w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
8.1.

8.2.

8.3.
Etap I:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców
samodzielnie.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku, do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 814, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie dwuetapowo:
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Etap II: Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać
będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona spośród tych,
które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń wymienionych w etapie I.
9. WYKAZ DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
9.1.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:

9.1.1.

Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w formie oryginału) – według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie z ofertą (wraz
z pełnomocnictwem – jeżeli zostało one udzielone) - Zgodnie z art. 25a ust.1 Pzp.
9.1.2.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt 9.1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do
wykluczenia.
9.1.3.
Odpisu
z
właściwego
rejestru
lub
z
centralnej
ewidencji
i
informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji lub
a. wskazania w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, adres strony
internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać dany dokument
jeżeli można go uzyskać za pomocą bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
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9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.
9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 346);
b. jeżeli Wykonawca nie wskaże w oświadczeniu adresu strony internetowej, z której
Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać dany dokument, Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, dokumentu
aktualnego na dzień złożenia;
c. dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której
wykonanie powierzy Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców,
jeżeli
Wykonawca
zamierza
realizować
przedmiot
zamówienia
z
udziałem
Podwykonawców.
W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia
Podwykonawcom, należy zaznaczyć, że zamówienie zrealizuje samodzielnie (oferta) oraz
zamieścić informację „nie dotyczy” (oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ). Brak
oświadczenia Wykonawcy w ofercie oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek
części zamówienia Podwykonawcom.
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do
SIWZ.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1282).
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1. niniejszej SIWZ,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budzić wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie lub pocztą elektroniczną na
wskazane adresy e-mail, z wyjątkiem odwołań, które muszą być doręczone
Zamawiającemu za potwierdzeniem odbioru.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane na wskazane wyżej
adresy e-mailowe uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną, z prośbą
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie drogą elektroniczną, zgodnie z art. 38
ustawy Pzp. Treść pytań i odpowiedzi Zamawiający umieści na stronie internetowej, gdzie
ukazała się SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający
udostępni na stronie internetowej, na której jest umieszczona specyfikacja i będzie ona
wiążąca. W przypadku zmiany treści SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin
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10.6.

10.7.

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje
niezwłocznie umieszczając informację na stronie internetowej, gdzie ukazała się SIWZ.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać
przygotowane i oznaczone tak jak oferta. Dodatkowo koperta ta powinna być oznaczona
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w zakresie procedury przetargowej:
Karolina Szymańska-Filipek – tel.: 22/560-24-25,
e-mail: karolina.szymanska-filipek@imp.lukasiewicz.gov.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
Anna Mazurek – telefon 22/560-28-97, e-mail: anna.mazurek@imp.lukasiewicz.gov.pl.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1.
12.2.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający może (tylko raz) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1. Obliczanie ceny oferty.
13.1.1. Przez cenę oferty należy rozumieć ryczałtową wartość wyrażoną w złotych z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, obejmującą wszystkie koszty towarzyszące
wykonaniu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług.
13.1.2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
13.1.3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.
13.1.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
13.1.5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
13.1.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
13.1.7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa /
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
13.1.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczaniu ceny (zgodnie z art. 87 ustawy Pzp), niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.2. Sposób przedstawienia ceny oferty.
13.2.1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ.
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13.2.2. Cenę oferty należy wyliczyć i podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
13.2.3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych
polskich.
14.

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

14.8.

14.9.
14.10.
14.11.
14.12.
14.13.

14.14.

14.15.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
Wypełniony Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji
zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą
część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy.
Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na
komputerze, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Oferta oraz wszystkie załączniki stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane
przez Wykonawcę (lub osoby upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy). W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby,
które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo
potwierdzające prawo do reprezentowania Wykonawcy.
Uwierzytelnienie dokumentów nieskładanych w oryginale:
Kopia (kserokopia) dokumentu winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i czytelnym podpisem zawierającym, co najmniej pełne nazwisko/ IMIĘ I NAZWISKO
składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela/UPRAWNIONEGO PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Zaleca się, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie (korekty
wpisów własnych) winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek
art. 89 ustawy Pzp. O powyższej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą
być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.) i powinny być
załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn.. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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14.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie
i oświadczeniach oraz żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu
ich potwierdzenia.
14.17. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
14.18. Wykonawca zamieści ofertę w trwale zamkniętym, nieprzeźroczystym i nienaruszonym
opakowaniu (kopercie) zaadresowanym na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki
Precyzyjnej w Warszawie (adres podany na stronie tytułowej SIWZ) oraz umieści na
opakowaniu adnotację:
„Przetarg nieograniczony - oferta na: DOSTAWĘ 500 GRAMÓW DICYJANOZŁOCIANU
POTASU DLA GALWANOTECHNIKI SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU
MECHANIKI PRECYZYJNEJ – NIE OTWIERAĆ PRZED 03.11.2020 r. , godz. 10.30”.
Poza oznaczeniem podanym wyżej, koperta powinna być opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy
w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie.
15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1.

15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej 01-796 Warszawa,
ul. Duchnicka 3, budynek nr 1, parter, pokój nr 34 (Kancelaria), nie później niż do dnia
03.11.2020 r. do godz. 10.00.
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 03.11.2020 r. o godz. 10.30 w Sieć Badawcza
Łukasiewicz - Instytucie Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie,
budynek nr 2, I piętro, pokój nr 142. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta zostanie złożona w terminie określonym w pkt
15.1. przed jego upływem.
Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 15.1. niniejszej SIWZ zostaną niezwłocznie
zwrócone na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.imp.edu.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
Cena ofertowa – 100 %.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową brutto za 500 g
dicyjanozłocianu potasu.
17. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
17.1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
17.1.1. 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, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
17.1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia;
17.1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
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17.2.
17.3.

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności - podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w pkt 17.1., na stronie internetowej.
Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia zostanie umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz
na stronie internetowej Zamawiającego.

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ TERMIN ZAWARCIA UMOWY
18.1.

18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.

18.7.
18.8.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą Pzp oraz
odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a także, zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej
kryteria oceny ofert.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
w terminie ustawowym od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak
niż przed upływem terminu związania ofertą.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.
93 ustawy Pzp.
O wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 ustawy Pzp.
Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w możliwie
najkrótszym terminie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, to Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

19. ZMIANY UMOWY
19.1.

19.2.
19.3.

20.

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
w zakresie:
a) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy;
b) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy
do aktualnego stanu prawnego;
c) zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku
obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki
podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie;
d) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego
do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;
f) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 19. Wniosek o zmianę
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności za zgodą obu Stron. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY
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Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.
22.1.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

22.2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz Kodeks
cywilny.
Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:
1.
2.
3.
4.

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr

1
2
3
4

-

Formularz oferty;
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;
Wzór umowy.
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