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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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D o t y c z y:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 135 000 euro
ogłoszonego przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na
dostawę sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży
Granicznej.

Warszawa - 2017r.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego
Straży Granicznej. Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego zrealizuje zamówienie
w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
I.

INFORMACJE OGÓLNE:

1.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze wydane na jej
podstawie.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy).

2.
3.
4.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul.17-go Stycznia 23, 02-148 Warszawa,
REGON: 015783045

NIP: 522-273-59-86

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie
internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego
Straży Granicznej, wykonana zgodnie w wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej SIWZ.
Przedmiot zamówienia określony
CPV 38432210-7, 38510000-3.

został

we

Wspólnym

Słowniku

Zamówień

i

oznaczony

kodem

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia.
Część I – Chromatograf gazowy
Część II – Mikroskop cyfrowy
Okres gwarancji wynosi minimum 1 rok od dnia instalacji.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7
ustawy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do
wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm
podwykonawców (art. 36 b ust. 1 ustawy). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji wówczas
Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców. W przypadku
powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
działania podwykonawcy jak za własne.
Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach do niej użyto do opisania zamówienia
oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki
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towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, a także norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych, przez które należy
rozumieć produkty i rozwiązania o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym
zakresie, co produkt opisany w opisie przedmiotu zamówienia. W takim wypadku do oferty należy załączyć
dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 15.12.2017 r.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca, 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 (Dz. U. z 2015
r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
powyżej (pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać, że każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu.
3.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1
niniejszej SIWZ.
4.
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 postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
5.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 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 4.
Oświadczenie należy przekazać faksem lub e-mailem.
6.
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą 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.
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7.

Inne dokumenty wymagane od Wykonawców:
Wykonawca dołączy do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

Forma składanych dokumentów:
1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e)
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
VIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawcy przedstawią ofertę w oryginale zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - musi być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy) na
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy (ów).
5. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w formie np.
konsorcjum) pod warunkiem, że ich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
- Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np.
„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika,
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenie Wykonawcy, poświadczenie kserokopii dokumentów z zgodność
z oryginałem) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny
z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
7. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi
numerami.
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną
dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów
naruszenia (np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć
wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.)
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub
podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12. 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 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy, 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
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kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art.
93 ust. 4 ustawy.
IX.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w sprawach procedury przetargowej:
- Monika Kasperska - Sekcja Zamówień Publicznych NwOSG (tel. 22-500-33-66);
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
- Tomasz Kunda – Laboratorium Kryminalistyczne SG (tel. 22-500-44-42) - chromatograf gazowy;
- Grzegorz Filipiak – Laboratorium Kryminalistyczne SG (tel. 22-500-44-41) - mikroskop cyfrowy;
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę
pisemną.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres: Sekcja Zamówień Publicznych Pion Głównego Księgowego NwOSG, 02-148
Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres: zamówienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl, a faksem na
nr 22-500-37-22.
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem, nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 3.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.
X. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY:
1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta
(patrz rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
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Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta (patrz
rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane.
UWAGA: Do składanego powiadomienia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby
podpisującej go do występowania w imieniu Wykonawcy.
XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.
2. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego
wzoru:
Przetarg nr 16/FI/ZM/17
Oferta na dostawę sprzętu dla Laboratorium Kryminalistycznego SG
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10.00 w Biurze Przepustek NwOSG w Warszawie przy
ul. 17-go Stycznia 23, budynek nr 1 (w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).
5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji
i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Miejsce i tryb otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23 (budynek nr 2, pok. 9) w dniu 17.10.2017 r. o godz.
10.30.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nadwislanski.strazgraniczna.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.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE,
W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć 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. poz. 915 oraz z 2016r. poz. 1823);
2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej
również opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów 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 odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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XIV.

OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie w ocenie:
Lp.
Nazwa kryterium

Ranga w %

Sposób oceny

1

Cena

60 %

Minimalizacja

2

Gwarancja

20 %

Maksymalizacja

3

Termin wykonania zamówienia

20 %

Minimalizacja

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane
w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny, warunków gwarancji i terminu dostawy przedstawionych przez
Wykonawców w postępowaniu. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów za ww. kryteria spośród
złożonych ofert zostanie wybrana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.
Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, który nie spełni warunków, określonych przez
Zamawiającego w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, spowoduje, że oferta tego Wykonawcy
zostanie odrzucona przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy.
2. Szczegółowe zasady oceny ofert:
Punkty za ww. kryteria zostaną obliczone wg poniższych zasad:
a) Kryterium CENA (Pc)
Pc = (Cena oferty najniższej / Cena oferty ocenianej) * 100 * Ranga kryterium (60%)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60
b) Kryterium GWARANCJA (Pg)
Punkty zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
(załącznik nr 2 do SIWZ) okresu gwarancji.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał okres gwarancji w pełnych latach.
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie poddany będzie okres gwarancji powyżej wymaganego –
minimum 1 rok, tj.:
CZĘŚĆ I – Chromatograf gazowy
Gwarancja 1 rok – 0 punktów
Gwarancja 2 lata i więcej – 20 punktów

CZĘŚĆ II – Mikroskop cyfrowy
Gwarancja 1 rok – 0 punktów
Gwarancja 2 lata – 10 punktów
Gwarancja 3 lata i więcej – 20 punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20
c) Kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (Pt)
Punkty zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
(załącznik nr 2 do SIWZ) terminu wykonania zamówienia.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia do 05.12.2017r. otrzyma 20 punktów
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia 15.12.2017r. otrzyma 0 punktów
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin pośredni (pomiędzy wymaganym minimalnym 05.12.2017r.
a maksymalnym 15.12.2017r.) otrzyma proporcjonalnie po 2 punkty za każdy dzień w powyższym
przedziale, np. za termin 08.12.2017r. otrzyma 14 punktów, za 11.12.2017r. otrzyma 8 punktów, za
14.12.2017r. otrzyma 2 punkty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20
OCENA KOŃCOWA OFERTY:
Suma punktów za wszystkie kryteria tj. P = Pc + Pg + Pt
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.
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- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie
określonym przez Zamawiającego;
- Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale
kryteria wyboru.
- umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta niezwłocznie po
zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ustawy). Umowa zostanie podpisana
wyłącznie na warunkach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, stanowiącym projekt umowy.
XV.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalności
w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność
kapitału zakładowego spółki, wówczas Wykonawca ten na żądanie Zamawiającego przedłoży dokument
wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013r., poz.
1030 z późn. zm.).
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których
oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto
Zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy
(załącznik nr 5). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania
Wykonawcy, wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.
XVII. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY.
Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;
VIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Każdemu Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, takie jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
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.
Załączniki ….. na ….. str.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o grupie kapitałowej
- Projekt umowy
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Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I - Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol
(GC-MS) z jonizacją elektronową (EI)
Część chromatograficzna musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
Chromatograf gazowy
- Wbudowany ekran pozwalający na sterowanie pracą oraz podgląd aktualnych parametrów pracy
chromatografu z możliwością podglądu na parametry dozownika, detektora, kolumny w czasie
rzeczywistym
- Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego
- Wyposażony w funkcję „eco” minimalizującą zużycie prądu i gazu nośnego w trybie bezczynności
- Termostat kolumn
pojemność na co najmniej 2 kolumny chromatograficzne
zakres temperatur pieca od +4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C
szybkość chłodzenia pieca od 450°C do 50°C nie więcej niż 5 min (bez modyfikacji pieca)
możliwość zastosowania co najmniej 10 narostów temperaturowych
- Dozownik typu „split/splitless” (1szt.)
sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy do co najmniej 400⁰C
możliwość ustawienia maksymalnego podziału do nie mniej niż 7000:1
przynajmniej 3 stopni programowania ciśnienia i przepływu
zakres ciśnień co najmniej od 0 do 600 kPa
systemy elektronicznego sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień
ciśnienia nie gorszej niż 0,01 kPa (0,001 PSI)
system do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku bez konieczności
zapowietrzania próżni spektrometru mas
- Wylot powietrza skierowujący strumień gorącego powietrza z chromatografu ku górze
z możliwością odprowadzenia do systemu wentylacji
Automatyczny podajnik próbek ciekłych z tacą na co najmniej 100 fiolek:
- Objętość nastrzyku co najmniej od 0,01 do 50ul zależnie od użytej strzykawki
- Programowalna szybkość nastrzyku
- Możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika
- Możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, standardu wewnętrznego i rozpuszczalnika
- Możliwość rozbudowy o opcję czytnika kodów kreskowych oraz miejsce do grzania i mieszania
fiolki
Część detektora mas musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
Spektrometr mas (MS)
- Pojedynczy kwadrupolowy analizator mas z możliwością wygrzewania do temperatury 200°C,
niewymagający stosowania dodatkowych wymiennych prefiltrów
- Jonizacja elektronowa (EI) z dwoma filamentami i możliwością przełączania ich bez konieczności
zapowietrzania układu detektora
- Zakres skanowania co najmniej od 2 do 1000 m/z
- Regulacja temperatury źródła jonów w zakresie co najmniej od 150°C do 300°C
- Regulacja temperatury linii transferowej do 350°C
- Możliwość regulacji energii źródła jonizacji w zakresie co najmniej 10 – 100eV
- Szybkość skanowania przynajmniej 10 000 amu/sek
- Minimalny poziom detekcji (IDL) nie większy niż 25 fg, potwierdzony pisemnym raportem przy
instalacji
- Zakres dynamiczny detektora, co najmniej na poziomie 106
- Stabilność sygnału nie mniejsza niż 0,1 amu na 48 godz
- Możliwość pracy w trybach: Scan, SIM oraz w jednoczesnym trybie Scan/SIM
- System próżniowy – wbudowana w przyrząd pompa dyfuzyjna o wydajności co najmniej 65L/s dla
He oraz pompa wstępna,

-

Wydajność systemu próżniowego odpowiednia do zainstalowania jednocześnie dwóch kolumn do
spektrometru mas
Możliwość doposażenia urządzenia w zestaw do podłączenia dwóch kolumn do spektrometru mas

Sterowanie urządzeniem, akcesoria i wymagania dodatkowe:
-

-

Komputer sterujący z systemem operacyjnym Windows
Komunikacja PC – Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN)
Dwa monitory co najmniej 24” LED
Cztery dyski przenośne o pojemności co najmniej 2TB do archiwizacji danych
Monochromatyczna drukarka laserowa z kablem podłączeniowym kompatybilna z komputerem
sterującym
Klawiatura, mysz
Oprogramowanie sterujące przyrządem i autosamplerem z zewnętrznego komputera, umożliwiające
pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową zbierające dane i służące do ich
opracowania,
archiwizacji
i generowania raportów, ze statystyką krzywej wzorcowej
4-stanowiskowa wersja offline ww. oprogramowania
Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod
systemem operacyjnym Windows
Biblioteki widm masowych: „NIST 2017”, „Designer Drugs 2017” oraz najnowszy katalog „NIST
SWGDRUG”
Oprogramowanie dające możliwość precyzyjnego odtwarzania chromatograficznych czasów retencji
poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki
z opcją tworzenia bibliotek przez użytkownika

-

Zestaw części eksploatacyjnych składający się z co najmniej:
Zapasowe strzykawki do automatycznego podajnika o poj. 10ul - co najmniej 10 szt.
Uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (400°C) – 100 szt.
Liner Split z watą szklaną - 10 szt.
Nakrętki do montażu kolumn – 5 szt.
Uszczelka O-ring do linera split, 10 szt.
Ferule do kolumn kapilarnych - 10 szt.
Fiolki o pojemności 2 ml wraz z kapslami do podajnika próbek – 1 000 szt.
Fiolki SOLVENT/WASTE do podajnika próbek (Wash & Waste Vials) – 100 szt.
Kolumna chromatograficzna typu HP-5MS Ultra Inert 30m x 0,25mm x 0,25um lub
równoważna
o takich samych parametrach
Standard oktafluoronaftalenu 1pg/µl do sprawdzenia specyfikacji
Zestaw do czyszczenia źródła jonów wraz z kompletem rękawiczek
Zestaw instalacyjny oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia
poprawności działania systemu
Olej do pompy wstępnej 1litr – 3 szt.
Filtr oparów oleju do wylotu pompy wstępnej – 3szt.

-

Gwarancja minimum 24 miesiące
Minimum 4 dni szkolenia z obsługi i konserwacji urządzenia, z czego 2 dni po instalacji aparatu,
a kolejne2 dni szkolenia do 9 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Przeszkolony personel
otrzyma imienne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia
Uruchomienie urządzenia u użytkownika docelowego
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy z bieżącej produkcji (rok produkcji 2017) i kompletny,
po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem

-

CZĘŚĆ II - BADAWCZY MIKROSKOP CYFROWY
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy mikroskop cyfrowy umożliwiający obrazowanie,
dokumentacje i pomiar wyposażony w:
Kamera:
Element odbioru obrazu
- Min. 1/1,8-cala, czujnik wizyjny CMOS.
- Liczba klatek na sekundę: min. 50 klatek/sek.
- Rozdzielczość: od 2 miliony pikseli: 1600 (poziom) x 1200 (pion) do 18 milionów pikseli 4800
(poziom) x 3600 (pion) w trybie x3 CMOS.
- Powinna posiadać funkcję HDR (na żywym obrazie).
- Możliwość demontażu kamery wraz z obiektywem z podstawy oraz obserwacji kontaktowej.
Monitor LCD:
-

Kolorowy wyświetlacz LCD min. 23" min. 1920 x 1060
Format obrazu min. w formatach: JPEG, TIFF

Konsola do jednostki sterującej:
-

Dedykowana konsola tej samej firmy do kontrolera do mikroskopu z możliwością automatycznej
kontroli osi XYZ. Konsola powinna posiadać skróty do głównych funkcji mikroskopu.

Źródło światła dla kamery:
-

Lampa LED z oświetleniem pierścieniowym wychodzące z jednostki sterującej z modyfikacją
oświetlenia na wykonanym zdjęciu.

Interfejsy sterownika:
-

Wyjścia USB 3.0 oraz wyjścia USB 2.0.
Wyjście LAN wraz z możliwością podpięcia mikroskopu z serwerem zewnętrznym.

Oprogramowanie:
-

Oprogramowanie do nagrywania obrazu w ruchu.
Oprogramowanie do tworzenia modeli 3D oraz pomiarów 3D w czasie rzeczywistym.
Oprogramowanie do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D ( pole, obwód, długość
szerokość) bazujące na kontraście bieli lub koloru.
Możliwość wyświetlania na ekranie min. 4 obrazów lub więcej w celu porównań.
Oprogramowanie do wpisywania komentarzy i znaczników.
Funkcja usuwania blasku również podczas nagrywania filmów.
Funkcja usuwania odbicia z pierścienia oświetleniowego.
Oprogramowanie dedykowane do mikroskopu.
Łączenie obrazów w osiach XY min. 20.000x20.000 (stitching)
Funkcja reprodukcji ustawień mikroskopu (np. oświetlenia i funkcji cyfrowych) – pozwala wykonać
zdjęcie kolejnej próbki przy wykorzystaniu ustawień zapamiętanych w wykonanym uprzednio
zdjęciu
Możliwy transfer danych obrazu pomiędzy mikroskopem a komputerem PC.
Oprogramowanie bez limitu instalacji na wiele komputerów PC.
Możliwość wyeksportowania chmury punktów z plików 3D w celu dalszej analizy CAD.
Funkcja stabilizacji obrazu

Funkcje Pomiarowe oprogramowania:
-

Pomiary odległości, kątów, promieni, objętości.
Możliwość automatycznego zliczania obszaru na podstawie np. różnic kontrastu, koloru
Pamięć – zapis w formacie CSV.
Pomiar 3D wysokości na modelu 3D.
Funkcja automatycznego wykrywania krawędzi.
Funkcja pomiaru chropowatości.
Funkcja określania punktów charakterystycznych na detalu do automatycznego wykonywania serii
zdjęć 3D.
Wyświetlanie skali na ekranie w celu łatwego określenia wielkości detali.
Oprogramowanie do nakładania pomiarów 2D (punkty, linie) na kolejne obrazy. Usprawnia szybkie
pomiary tych samych próbek.
Pomiary wysokości również na złożonym obrazie 2D.

Obiektywy min 2 wymienne:
Obiektyw 1
-

Powiększenie min. w przedziale 20-200x o odległość robocza min. 20 mm.
Pole widzenia nie mniejsze niż 15mm x 11mm (powiększenie 20x).
Obiektyw powinien posiadać możliwość demontażu z kamerą i obserwację kontaktową.
Obiektyw powinien posiadać filtr iluminacji bocznej (10 stopni) oraz filtr iluminacji rozproszonej –
dyfuzor jak również filtr polaryzacji.

Obiektyw 2
-

Powiększenie min. w przedziale 100-1000x o odległości roboczej min. 20mm.
Pole widzenia nie mniejsze niż 3mm x 2mm.
Obiektyw powinien posiadać adapter kontaktowy do obserwacji mobilnej.
Obiektyw powinien posiadać oświetlenie w jasnym, ciemnym polu oraz mix oświetleń jasnego i
ciemnego pola.
Obiektyw powinien posiadać filtr iluminacji bocznej (10 stopni) jak również filtr polaryzacji pola
jasnego i ciemnego. Obiektyw również powinien posiadać kontrast nomarskiego DIC.
Obiektywy nie mogą posiadać żadnej aberacji koloru przy scalaniu w osi Z.
Obiektywy muszą być kompatybilne z różnymi systemami sterującymi również z nowszej generacji
jednostkami sterującymi.

Podstawa mikroskopu:
-

Kąt obrotu od 0° do 90° z blokowaniem w pozycji pionowej i poziomej.
Obserwowany obraz powinien pozostać w polu widzenia przy pochylaniu obiektywu i rotacji
stolika.
Czujnik położenia kątowego obiektywu ze wskazaniem wartości kąta (dokładność do 0,1°).
Zakres ruchu osi XY min. 50mm rozdzielczość 1um.
Zakres ruchu motoru Z min. 45mm minimalny skok 0,1um.
Światło przechodzące z filtrem polaryzacji.
Udźwig 5kg.

Dodatkowe wymagania:
-

Dedykowany do urządzenia kalibrator.
Automatyczna kalibracja systemu za pomocą dedykowanego kalibratora.
Możliwość zamontowania do systemu obiektywów 20-200x oraz 100-1000x
Możliwość rozbudowy o obiektywy 250-2500x, 500-5000x, 20-2000x, 50-500x, 0,1-50x
Wszystkie składowe zestawu muszą pochodzić od jednego producenta.
Możliwość podpięcia dedykowanego kontrolera do mikroskopu do monitora zewnętrznego przez
złącze HDMI lub DVI oraz do rzutnika.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
-

Mikroskop powinien posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia
z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
Mikroskop musi być zainstalowany przez autoryzowany serwis.

Gwarancja:
-

Gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postepowania minimum
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Serwis:
-

Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez autoryzowany serwis producenta.
Darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim na terenie kraju.
Darmowe aktualizacje oprogramowania dożywotnio.
Darmowy system zastępczy na czas serwisowania w przypadku awarii, także po gwarancji.
Czas przybycia serwisu na zgłoszenie maksymalnie 24 godziny w dni robocze.
Dedykowany konsultant/serwisant na terenie woj. Mazowieckiego.
Darmowa kalibracja sprzętu min. 1x w roku.

Dostawa i włączenie do eksploatacji:
-

Instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji.
Termin dostawy maksymalnie do 7 dni roboczych od daty zamówienia;

Szkolenie:
-

Przeprowadzone w języku polskim, w siedzibie zamawiającego w wymiarze 1 dzień roboczy dla co
najmniej 5 osób wskazanych przez użytkownika - potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub
certyfikatem z zakończonego szkolenia
Wymagania:
1. Oferowany produkt jest sprawny, fabrycznie nowy i nieużywany oraz został wyprodukowany nie
później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy (czyli nie starszy niż 6 miesięcy).
2. Oferowane urządzenie i oprogramowanie zostanie zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji
producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oferowany produkt nie jest przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
4. Usługi gwarancyjne dotyczące urządzenia i oprogramowania będą świadczone przez serwis
producenta/serwis autoryzowany przez producenta.
5. Wsparcie techniczne urządzenia i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot
posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego.
6. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie
rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną
integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.
7. Instrukcja obsługi w języku polskim – w wersji papierowej i elektronicznej.
8. Producent/serwis autoryzowany przez producenta zapewni dostarczenie do Zamawiającego urządzenie
zastępcze (równoważne) jeżeli okres naprawy wyniesie powyżej 14 dni.
9. W cenie urządzenia dostawa na miejsce (Wydział VI LKSG ZOŚ KGSG, pom. nr 4, bud. nr 5,
ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie).

Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Ja (My), niżej podpisani .......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

............................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON ............................................................... nr NIP ....................................nr KRS/CEIDG ……………………..
nr telefonu ...........................................................nr fax/e-mail ......................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy sprzętu specjalistycznego dla
Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej - sprawa nr 16/FI/ZM/17 składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:
Część

Cena brutto

Słownie cena brutto

Gwarancja

Termin
wykonania
zamówienia

Część I –
Chromatograf
gazowy
Część II –
Mikroskop
cyfrowy

Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz
w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1)

..........................................................................

2)

..........................................................................

3)

.........................................................................

4)

.........................................................................

................................., dn. .......................

....................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

(pieczęć wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego dostawy
sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej - sprawa
nr 16/FI/ZM/17, oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.
................................., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ……………..

…………………., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE

(pieczęć wykonawcy)

Po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego dotyczącego dostawy sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium
Kryminalistycznego Straży Granicznej - sprawa nr 16/FI/ZM/17
oświadczamy, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
przynależymy / nie przynależymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229, 1089
i 1132)

UWAGA: WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ PO OTWARCIU OFERT

* niepotrzebne skreślić

................................., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 5
WARUNKI UMOWY - PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ………..
zawarta w dniu …………….…… roku w Warszawie
Pomiędzy

Komendantem

Nadwiślańskiego

Oddziału

Straży

Granicznej

z

siedzibą

w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23 reprezentowanym przez:
płk. SG Zbigniewa BARTNICKIEGO – Zastępcę Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży
Granicznej,
przy kontrasygnacie:
ppłk. SG Krzysztofa CZYŻA – Głównego Księgowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
………………………………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą".
W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w oparciu
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 )
została zawarta umowa następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Wykonawca

sprzedaje

(szczegółowymi

opisami)

Zamawiającemu
przedmiotu

sprzęt

zamówienia

zgodnie
i

ze

ofertą

szczegółowym
załączonymi

do

opisem
umowy

i stanowiącymi jej integralną część jako załączniki nr 1 i 2.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i rozładuje
do Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej, 02 - 148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23,
dokona jego instalacji i uruchomienia oraz przeprowadzi szkolenie osób użytkujących powyższy
sprzęt, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na własny koszt w godzinach:
9.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku w terminie do ……………….

2. Wykonawca z wyprzedzeniem 3 dni roboczych powiadomi pisemnie, lub na nr fax 22 500 37 32,
Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy przedmiotu umowy.

3. Przedmiot umowy, będzie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych
dla tego rodzaju towarów i zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

4. Przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu
odbioru. Wzór protokołu odbioru określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY
§3
1. Zamawiający upoważnia

odpowiedzialnego

za realizację

umowy …………………do

konsultacji i kontroli w jego imieniu w zakresie przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę.
Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi
Zamawiającego, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy włącznie ze szkoleniem.
2. Wykonawca wyznaczy ze swojej strony przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację umowy do
konsultacji w jego imieniu przebiegu wykonania umowy. Upoważnienie może być w każdym
czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Wykonawcy, bez potrzeby sporządzania
aneksu do umowy.
WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na łączną kwotę brutto ………………..…… złotych
(słownie złotych: ……………………………………).
2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz wszystkie koszty
jakie powstaną w związku ze sprzedażą i dostawą oraz wykonaniem przedmiotu umowy.
SPOSÓB ZAPŁATY
§5
1. Zamawiający zapłaci należną kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1, w formie przelewu na konto
Wykonawcy w terminie do 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury.
2. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wykonawca wystawi fakturę, wskazując jako płatnika:
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
02 - 148 Warszawa
ul. 17 Stycznia 23
NIP 522-273-59-86
REGON: 015783045

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
§6
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy na okres ……..
miesięcy licząc od dnia odebrania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i awarii w terminie do 21 dni od chwili ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. W
sytuacji, gdy wady lub awarii nie można usunąć Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany
sprzętu na nowy.
3. Koszt dostawy przedmiotu umowy do serwisu w obie strony obciąża Wykonawcę. Przedmiot
umowy odbierany jest i dostarczany przez Wykonawcę do miejsca jego użytkowania na
terytorium Polski wskazanego przez Zamawiającego
4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy licząc od momentu jej dokonania.
5. Strony umowy ustalają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozpoczyna się z chwilą dokonania
odbioru przedmiotu umowy i upływa wraz z okresem gwarancji.
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§7
1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,20% wartości brutto
przedmiotu umowy, określonej w §4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20%
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust.1.
2. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad i awarii, o którym mowa w §6 ust. 2,
Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu

za

każdy

dzień

opóźnienia

karę

umowną

w wysokości 0,20 % wartości brutto kompletów sprzętu, które z ww. powodów będą wyłączone z
użytkowania .
3. Wykonawca

oświadcza,

że

wyraża

zgodę

na

potrącenie

przez

Zamawiającego

z należności przysługującej Wykonawcy kary umownej naliczonej z tytułu niedotrzymania
terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami art.
498 i 499 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało
złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli
skutkującą jego nieważnością.
4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 30 dni od dnia dokonania
potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistniałej sytuacji,
o której mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§8
1. W przypadku odstąpienia od wykonania całości lub części zobowiązania objętego umową
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo

odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiot umowy

nie zostanie dostarczony w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4. Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej.
5. Wykonawca

zastrzega

sobie

prawo

naliczenia

odsetek

ustawowych

za

opóźnienie

w zapłacie należności i wystawi notę w terminie 30 dni od dnia terminu zapłaty zawierającą
szczegółowe naliczenie kary umownej.
6. W przypadku nie potwierdzenia przez organ upoważniony zgodności przedmiotu umowy
ze specyfikacją techniczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy
ze skutkiem określonym w ust. 1.
SIŁA WYŻSZA
§9
1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań,
jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza jej kontrolą oraz gdy
w chwili zawarcia umowy, niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej
jego skutków.
2. Za siłę wyższą nie uznaje się braków środków u Wykonawcy, nie dotrzymanie zobowiązań przez
jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy,
wydawanych przez dowolną władzę publiczną.
3. Strony zobowiązują się do powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych
ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia,
o których mowa w zdaniu pierwszym, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób,
niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni, po fakcie wystąpienia siły wyższej. Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia dowodów na poparcie zaistnienia siły wyższej.
4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności siły wyższej,
jak również nie przedstawienie dowodów, o których mowa w ust.3, ustęp 1 niniejszego paragrafu
nie ma zastosowania.
INNE USTALENIA
§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić swoich praw ani obowiązków
wynikających z umowy na osoby trzecie.
3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki stanowiące integralną część umowy :
Załącznik Nr 1- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ( Szczegółowe Opisy Przedmiotu
Zamówienia );
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy;
Załącznik Nr 3 - Wzór protokołu odbioru.

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1– Zamawiający
Egz. Nr 2 – Wykonawca

Załącznik Nr 3
PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY
Miejsce dokonania odbioru: Laboratorium Kryminalistyczne Straży Granicznej,
02 - 148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.
Data dokonania odbioru: ……………………………..
Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………
(nazwa i adres)
(imię i nazwisko osoby upoważnionej):
………………………………………………………………
Ze strony Zamawiającego: Nadwiślańskiego Oddział Straży Granicznej,
(nazwa i adres)
02 - 148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.
Komisja w składzie:
1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr
……………………………………………. jest:

Lp.

1.

Nazwa przedmiotu
dostawy/usługi

Jednostka
miary

Ilość

Nr seryjny

Dokumentacja
Wartość techniczna/instrukc
Uwagi
ja
zł.
obsługi/świadectw
o obsługi,
Instrukcja
gwarancja, …

2.
…

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:
•
Tak*
•
Nie* - zastrzeżenia .......................................................................
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z
parametrami/funkcjonalnością, zaoferowaną w ofercie:
•
Zgodne*
•
Niezgodne* - zastrzeżenia............................................................
Przekazana dokumentacja techniczna wymagana opisem przedmiotu zamówienia:
•
Zgodna*
•
Niezgodna* - zastrzeżenia............................................................
Świadczenia dodatkowe ( jeśli były przewidziane w umowie- opisie przedmiotu
zamówienia ):

•
•

Wykonane zgodnie z umową*
Niewykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia …………………….

Końcowy wynik odbioru:
•
Pozytywny*
•
Negatywny – zastrzeżenia* ...........................................................
Termin realizacji zgony / nie zgodny* z Umową.
Opóźnienie realizacji umowy ……… dni.

Podpisy:
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
4. …………………………….
(Członkowie komisji Zamawiającego)

* niewłaściwe skreślić

…………………………….
(Przedstawiciel Wykonawcy)

