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1. Zamawiający 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, tel. 

0146316601, fax 0146316600, e-mail pwsz@pwsztar.edu.pl, strona internetowa 

www.pwsztar.edu.pl zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu 

nieograniczonym na: „Dostawę spektrometru absorpcji atomowej dla Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie.” 

Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164). 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru absorpcji atomowej wraz z zestawem 

akcesoriów pomiarowych dla PWSZ w Tarnowie o następujących minimalnych parametrach 

technicznych i funkcjonalnych: 

1) Spektrometr w technice kuwety grafitowej: 

- zakres spektralny 185-900 nm 

- monochromator w układzie Czerny-Turner o długości co najmniej 25 cm 

- siatkę dyfrakcyjną holograficzną 1200 linii/mm 

- system rozpoznawania lamp kodowanych 

- kuwetę pracująca w temp. do 3000°C 

- zmienną regulowaną szczelinę monochromatora w zakresie regulacji od 0,2 do 1,0 nm 

- zmieniacz lamp na co najmniej 4 lampy z katodą wnękową zamocowane na stałe w 

aparacie (nie dopuszcza się uchwytu w postaci karuzeli) 

- detektor – fotopowielacz 

- korekcję tła opartą na efekcie Zeemana (tzw. Transverse AC configuration) 

- kamerę wideo umożliwiającą podgląd kuwety grafitowej (etap suszenia i pirolizy) 

2) Moduł oprogramowania pozwalający automatycznie dobierać program temperaturowy 

(temperatura spopielania i temperatura atomizacji) dla dowolnego pierwiastka 

3) Regulowane natężenie pola magnetycznego w zakresie 0,1 - 0,8 T 

4) Zamknięty układ chłodzenia do kuwety grafitowej 

5) Kuwety grafitowe pokrywane grafitem pirolitycznym 30 szt. 

6) Lampy z katodą wnękową, jednopierwiastkowe niekodowane, Pb 1 szt., Cr 1 szt. As 1 szt., Mn 

1 szt. 

7) Lampy z katodą wnękową, wielopierwiastkowe, niekodowane, Cu/Ni 1 szt., Cd/Zn 1 szt.  

8) Wzorce jednopierwiastkowe, 1 mg/ml w 5% HNO3: Pb, Cr, As, Mn, Cu, Ni, Cd, Zn - 8 op. 

(jeden pierwiastek w opakowaniu) 

9) Fiolki z polietylenu pasujące do autosamplera 1000 szt. 

10) Modyfikatory matrycy: 

- Pd o stężeniu 2000 ppm w roztworze HNO3, 250 cm
3
 1 op. 

- Azotan (V) niklu o stężeniu 50000 ppm w roztworze HNO3, 250 cm
3
 1 op. 

- Azotan (V) magnezu o stężeniu 20000 ppm w roztworze HNO3, 250 cm
3
 1 op. 

11) Dwa certyfikowane materiały referencyjne o matrycach typu: gleba, woda zawierające 

pierwiastki: Pb, Cr, As Mn, Cu, Ni, Cd, Zn (stężenia certyfikowane) 

12) Zestaw umożliwiający odciąg oparów, składający się z kominka (umieszczanego nad 

atomizerem), rur i złączek oraz wentylatora 

13) Akcesoria przyłączeniowe do gazu nośnego (obejmujące zawór redukcyjny do standardowej 

butli gazowej 50 dm
3
, odpowiedni wąż elastyczny doprowadzający gaz nośny do 

spektrometru) 

14) Autosampler na min. 50 pozycji plus 5 pozycji na modyfikatory 

mailto:pwsz@pwsztar.edu.pl
http://www.pwsztar.edu.pl/
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15) Oprogramowanie wraz z instalacją umożliwiające współpracę spektrometru z komputerem 

(komputer zapewnia zamawiający) 

16) Certyfikat ISO 9000 lub równoważny 

17) 24 miesięczna gwarancja, serwis w Polsce 

18) Instalacja i uruchomienie spektrometru w siedzibie zamawiającego wraz ze szkoleniem z 

obsługi spektrometru oraz szkolenie aplikacyjne w miejscu wskazanym przez wykonawcę w 

terminie ok. 6-12 miesięcy od dnia instalacji spektrometru 

CPV 38433000-9 – Spektrometry 

 

3. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu do realizacji przedmiotu 

niniejszego zamówienia, zamówień uzupełniających, w wysokości i zgodnie z trybem 

przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

 

5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza 

ich składanie 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

6. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia – termin jest kryterium oceny ofert, termin nie może być krótszy 

niż 7 dni i przekraczać 112 dni od zawarcia umowy. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
1) O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna, że Wykonawca 

spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli 

oświadczy, że spełnia ten warunek. 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek 

dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia 

wówczas, gdy wykaże się wykonaniem co najmniej jednej dostawy spektrometru o 

wartości min. 200 tys. zł brutto. 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący 

dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

gdy oświadczy, że spełnia ten warunek lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek 

dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że spełnia ten 

warunek. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w 
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art. 24 ust. 1 - 2a ustawy Pzp.  

3) Wykonawca może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, osobach  

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi  

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia. Treść zobowiązania powinna określać, kto jest 

podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie 

dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu 

dotyczy. 

4) W przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

powinien wskazać jego udział zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, części zamówienia, które 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazwy podwykonawców, na których 

zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy 

wskazać w ofercie. 

5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

a. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzona będzie wyłącznie z 

Pełnomocnikiem. Umocowanie Pełnomocnika musi zostać przedłożone oddzielnie wraz z 

ofertą. 

c. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”; w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

wszystkich działających wspólnie Wykonawców np. konsorcjum. 

d. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z przedsiębiorców 

wspólnie składających ofertę, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

e. Oferta składana wspólnie musi być podpisana przez przedstawiciela upoważnionego przez 

wszystkich występujących wspólnie uczestników postępowania lub musi być podpisana 

przez każdego uczestnika występującego wspólnie. 

f. W przypadku gdy Wykonawcy występują wspólnie do oferty musi być dołączony 

dokument regulujący formę współpracy Wykonawców. 

6) Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonane będzie na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń i dokumentów wymienionych i 

szczegółowo opisanych w paragrafie 8 SIWZ na zasadzie „spełnia”, „nie spełnia”. 

 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz poprzez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego 
1) Oferta przedłożona przez Wykonawcę winna być sporządzona zgodnie z otrzymanym od 

Zamawiającego kompletem dokumentacji przetargowej i obejmować całość przedmiotu 

zamówienia. 
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2) Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, właściwie podpisane 

i opieczętowane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: 

a. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany Formularz oferty – załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

b. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i 

dokumentów: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

    UWAGA! W przypadku oferty wspólnej do oferty muszą być dołączone indywidualne 

oświadczenia każdego z Wykonawców. 

b) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych dostaw spektrometrów w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania oferta 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, czy dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami są poświadczenia 

podmiotów na rzecz których Wykonawca zrealizował dostawy spektrometrów, w 

odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie 

Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem 

co najmniej jednej dostawy spektrometru o wartości min. 200 tys. zł brutto - załącznik 

nr 3 do SIWZ. 

c. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 – 2a ustawy Pzp, Zamawiający 

żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 

UWAGA! W przypadku oferty wspólnej lub jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, do oferty muszą być dołączone indywidualne oświadczenia i dokumenty wymienione 

w tym ustępie dotyczące każdego z Wykonawców oraz innych podmiotów. 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp - 

załącznik nr 4 do SIWZ. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

d) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

e) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - 

załącznik nr 5 do SIWZ. 
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d. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) Opis techniczny oferowanego spektrometru w formie załącznika do oferty zawierający 

informacje umożliwiające Zamawiającemu sprawdzenie, czy oferowane urządzenie  

spełnia wymagania minimalne określone w Opisie przedmiotu zamówienia. 

b) Certyfikat ISO 9000 lub równoważny. 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2) podpunkt c lit. b), c), d) - składa dokument lub 

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

odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4) Dokumenty, o których mowa w punkcie 3) podpunkt a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3) podpunkt 

b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3), należy złożyć dokument 

zawierający 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. Przepis punktu 4) stosuje się 

odpowiednio. 

6) Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7) Zamawiający w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub 

notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 

8) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w 

wykazie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. b, lit. b) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie 

ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2. ppkt. b lit. b). 

9) Zamawiający, działając w oparciu o przepisy art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, 

którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 

art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 

przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

10) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 

3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z 

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, ze podjął konkretne 

środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu 

naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 

naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 
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9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1) Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej, dopuszcza 

się formę faxu lub drogi elektronicznej. 

2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu na składanie ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 

po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4) Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieści na stronie internetowej, na 

której zamieszczona jest specyfikacja. 

5) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 

6) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian do ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz  

zamieści informację o przedłużeniu terminu składania ofert na stronie internetowej, na której 

zamieszczona jest specyfikacja. 

7) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą 

wiążące przy składaniu ofert. 

8) Zamawiający upoważnia do kontaktowania się z Wykonawcami Józefa Ligęzę tel. 014 

6316612, fax 014 6316600, e-mail: j_ligeza@pwsztar.edu.pl. 

 

10.  Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

11.  Termin związania ofertą 
1) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu na okres nie dłuższy niż 60 dni. 

 

12.  Opis sposobu przygotowywania oferty 
1) Wymagania Zamawiającego: 

a. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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c. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

d. Oferta winna być sporządzona i złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub 

niezmywalnym atramentem i podpisana przez osobę lub osoby we właściwy sposób 

upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 

formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Forma i treść składanej oferty winna 

odpowiadać załączonym do SIWZ formularzowi oferty i załącznikom do SIWZ. Wielkość 

załączonych do niniejszej specyfikacji formularza oferty i załączników do SIWZ może 

zostać zmieniona przez Wykonawcę, przy zachowaniu układu graficznego, treści 

formularza, załączników i opisów poszczególnych wierszy oraz kolumn. 

e. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania czynności 

prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 

f. W przypadku gdy Wykonawcy występują wspólnie do oferty musi być dołączony 

dokument regulujący formę współpracy Wykonawców. 

g. Dokumenty składane w formie kserokopii, odpisów itp. winny być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty. 

h. Ewentualne poprawki w ofercie winny być czytelnie naniesione i podpisane przez 

Wykonawcę. 

i. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje itp. 

wyszczególnione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Zalecenia Zamawiającego: 

a. Każda „zapisana” strona oferty wraz z załącznikami winna być opatrzona kolejnym 

numerem i ułożona w kolejności. 

b. Wszystkie strony oferty winny być na stałe zespolone w sposób uniemożliwiający 

wysunięcie się strony. 

c. Oferty należy składać w nieprześwitujących kopertach lub opakowaniach odpowiednio 

zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz jej 

nienaruszalność do czasu otwarcia ofert. 

d. Należy stosować koperty lub opakowania, które powinny być zaadresowane na 

Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Ul. Mickiewicza 8 

33-100 Tarnów 

oraz opisane następująco: 

Przetarg nieograniczony – Oferta na „Dostawę spektrometru absorpcji atomowej dla 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie” 

Nie otwierać przed 5.05.2016 r., godz. 12.30 

e. Ponadto na kopercie lub opakowaniu należy podać nazwę oraz dokładny adres 

Wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania, jeśli zostanie ona określona jako 

nie złożona w terminie. 

 

13.  Miejsce i termin składania ofert 
1) Oferty przetargowe opracowane zgodnie z niniejszą specyfikacją należy składać w siedzibie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, 

pokój A024 w terminie do dnia 5.05.2016 r., do godz.12
00

. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert w trybie 

wynikającym z paragrafu 9 niniejszej specyfikacji. W takim przypadku wszystkie prawa i 

obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą 

odnosiły się do terminu zmienionego. 
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3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom w stanie, w jakim zostały dostarczone do Zamawiającego (bez otwierania). 

4) Każdy Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 

 

14.  Miejsce i termin otwarcia ofert 
1) Otwarcie ofert jest jawne. 

2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 5.05.2016r., o godz. 12
30

 w siedzibie Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, pokój A110 w 

obecności Wykonawców, którzy zechcą uczestniczyć w posiedzeniu otwarcia ofert. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwarcia ofert zostanie odczytana nazwa i adres Wykonawcy, cena oferty oraz inne 

informacje stanowiące kryterium oceny ofert. 

5) W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy 

protokół z posiedzenia otwarcia ofert na jego wniosek. 

 

15.  Sposób obliczania ceny 
1) W formularzu oferty należy podać cenę netto i brutto za dostawę spektrometru zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w cenie wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności koszty transportu, instalacji, 

uruchomienia, szkolenia. 

2) Cena określona przez Wykonawcę w ofercie zostaje ustalona na czas trwania umowy. 

 

16.  Informacje dotyczące walut obcych 
Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 

wyłącznie w polskich złotych. 

 

17.  Kryteria oceny ofert 
Oferty spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oceniane będą według następujących kryteriów: 

 

Lp. Kryterium oceny Podstawa oceny, 

sposób obliczenia 

Znaczenie w 

% 

1 Cena kwota brutto w zł 
ilość punktów = najniższa cena/badana cena x 100 x 

90% 

90 % 

2 Termin wykonania 

zamówienia 

liczba dni 
ilość punktów = najmniejsza liczba dni /badana 

liczba dni x 100 x 10% 

10 % 

 

Termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 7 dni i przekraczać 112 dni od zawarcia 

umowy. Oferty zawierające termin wykonania zamówienia krótszy niż 7 dni otrzymają taką samą 

ilość punktów jak z terminem 7 dni. 

 

18.  Badanie ofert 
1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 

a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
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2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w 

obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie powodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

3) Zamawiający dokona oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę wg. zasad określonych w art. 

90 Ustawy. 

 

19.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

20.  Istotne dla stron postanowienia umowy 
1) Reakcja serwisu na zgłoszone usterki musi nastąpić do końca następnego dnia roboczego od 

zgłoszenia awarii. 

2) Zamawiający jest zobowiązany przechowywać oryginalne opakowanie spektrometru przez 

cały okres trwania gwarancji. 

3) Gwarancja na spektrometr wynosi minimum 24 miesiące. 

4) Należność za wykonanie zamówienia płatna przelewem w ciągu 14 dni na podstawie faktury 

po zrealizowaniu zamówienia. 

5) Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w razie: 

a. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które Zamawiający 

nie odpowiada - 10% wynagrodzenia umownego, 

b. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% wynagrodzenia umownego. 

c. w razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy – 2% wynagrodzenia umownego 

za każdy stwierdzony przypadek. 

6) W razie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy kary 

umowne w wysokości 2% ceny określonej w umowie za każdy dzień opóźnienia. 

7) Naliczane kary zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8) Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedmiotu zamówienia 

wynikającą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu jakości, ilości oraz cen 

jednostkowych przedmiotu zamówienia określonych w ofercie. 

 

21.  Zawarcie umowy 
1) Wybrany Wykonawca winien złożyć podpisaną umowę w terminie i miejscu określonym w 

piśmie powiadamiającym o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca obowiązany jest 

zawrzeć umowę na warunkach przetargu. 

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

22.  Środki ochrony prawnej 
1) Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w 

Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
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3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c. odrzucenia oferty odwołującego. 

5) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

7) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. 

9) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

 

23.  Podwykonawcy 
W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca 

musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za podwykonawców tak jak za 

działania własne. 

 

24. Informacje dodatkowe 
1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

3) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5) W sprawach nieopisanych w niniejszych dokumentach przetargowych stosuje się przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i inne odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 

25.  Załączniki 
Załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną 

część: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw 

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

5) Załącznik nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 


