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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450227-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Spektrometry
2016/S 246-450227

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13 pok. 55
Punkt kontaktowy: Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Marta Mendel-Wilkołek
20-950 Lublin
Polska
Tel.:  +48 814456253
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl 
Faks:  +48 814456730
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.up.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
Osoba do kontaktów: Wojciech Skiba
20-950 Lublin
Polska
Tel.:  +48 814456684
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

mailto:zamowienia@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl
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Dostawa aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie z podziałem na 11 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostki
organizacyjne UP w Lublinie.
Kod NUTS PL314

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 części.
Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1. Dostawę, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych
w załącznikach nr 1-11 do SIWZ,
2. Serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia,
3. Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw
uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania
protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
— w część 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10– minimum 24 miesiące,
— w części 1, 5, 11 – minimum 12 miesięcy.
4. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm
prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP
wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji.
6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,
7. Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikami
do SIWZ (załącznik od nr 1 do 11 do SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego
Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców
lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń
określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38433000, 42910000, 31515000, 42931100, 38000000, 38540000, 38112100, 30200000, 38432000
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II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 164 672 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część 1 – dostawa spektrometru podczerwieni dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności
1) Krótki opis

Część 1 – dostawa spektrometru podczerwieni dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38433000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 77 235,77 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 35 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część 2 – dostawa automatycznego systemu oczyszczania wody dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności
1) Krótki opis

Część 2 – dostawa automatycznego systemu oczyszczania wody dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności,
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42910000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 349,59 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Część 3 – dostawa przepływowej lampy bakteriobójczej 2 szt. dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności
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1) Krótki opis
Część 3 – dostawa przepływowej lampy bakteriobójczej 2 szt. dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie
z opisem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31515000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 400 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Część 4 – dostawa kompletu wirników do wirówki laboratoryjnej dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności
1) Krótki opis

Część 4 – dostawa kompletu wirników do wirówki laboratoryjnej dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności,
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42931100

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Część 5 – dostawa uchwytu do spektrofotometru dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności
1) Krótki opis

Część 5 – dostawa uchwytu do spektrofotometru dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38000000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 975,61 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Część 6 – dostawa fluorymetru do ilościowego oznaczania kwasów nukleinowych i białek dla Katedry
Fitopatologii i Mykologii
1) Krótki opis

Część 6 – dostawa fluorymetru do ilościowego oznaczania kwasów nukleinowych i białek dla Katedry
Fitopatologii i Mykologii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38540000
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3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Część 7 – dostawa urządzenia pozycjonującego GNSS z wyposażeniem dla Katedry Łąkarstwa i Kształtowania
Krajobrazu
1) Krótki opis

Część 7 – dostawa urządzenia pozycjonującego GNSS z wyposażeniem dla Katedry Łąkarstwa i Kształtowania
Krajobrazu,, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38112100, 30200000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przedmiot zamówienia w części 7 jest finansowany z projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody
monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie
rolnictwa precyzyjnego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”, umowa nr BIOSTRATEG 2/298782/11/NCBR/2016,

Część nr: 8
Nazwa: Część 8 – dostawa zestawu do preparatyki i analizy białek dla Katedry Fizyki
1) Krótki opis

Część 8 – dostawa zestawu do preparatyki i analizy białek dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem zawartym w
załączniku nr 8 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38432000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 325,20 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Część 9 – dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności
1) Krótki opis

Część 9 – dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 9 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38000000

3) Wielkość lub zakres
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Szacunkowa wartość bez VAT: 2 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Część 10 – dostawa kamery mikroskopowej wraz z łącznikiem, dla Katedry Fizjologii Roślin
1) Krótki opis

Część 10 – dostawa kamery mikroskopowej wraz z łącznikiem, dla Katedry Fizjologii Roślin, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 10 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38540000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 691,06 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Część 11 – dostawa fluorymetru do pomiaru stężenia DNA lub RNA lub białek w próbie z pakietem odczynników
startowych dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
1) Krótki opis

Część 11 – dostawa fluorymetru do pomiaru stężenia DNA lub RNA lub białek w próbie
z pakietem odczynników startowych dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 11 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38540000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 195,12 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:
Część 1 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące zł),
Część 2 – 200 PLN (słownie: dwieście zł),
Część 3 – 70 PLN (słownie: siedemdziesiąt zł),
Część 4 – 100 PLN (słownie: sto zł),
Część 5 – 20 PLN (słownie: dwadzieścia zł),
Część 6 – 200 PLN (słownie: dwieście zł),
Część 7 – 600 PLN (słownie: sześćset zł),
Część 8- 600 PLN (słownie: sześćset zł),
Część 9 – 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt zł.),
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Część 10 – 100 PLN (słownie: sto zł.),
Część 11 – 300 PLN (słownie: trzysta zł),
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.
730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem
wadium w sprawie AZP/PNO/p-209/5/2016 część nr …..
3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do
oferty w formie oryginału.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
W rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu przedmiotu umowy oraz
przedłożeniu częściowej faktury VAT przez Wykonawcę.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być
załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli
Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego
wynika ww. pełnomocnictwo np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub
uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, natomiast warunki udziału
mogą spełniać łącznie.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia
i podpisuje oddzielny załącznik nr 12 (JEDZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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6. Dokumenty wymienione w ust. 6.1 obowiązują każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
na wezwanie Zamawiającego, musi złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów, poświadczonych/
podpisanych „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez każdego z Wykonawców, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia
wymagań w tym zakresie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia
wymagań w tym zakresie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Długość gwarancji. Waga 30
3. Termin wykonania. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AZP/PNO/p-209/5/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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1.2.2017 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 1.2.2017 - 12:15
Miejscowość:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający
najpierw dokona ceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Zgodnie z art. 25a
ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia aktualne na dzień składania ofert w zakresie
wskazanym w pkt 5.1.
W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.
1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny
podmiotowej Wykonawcy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu, tj. wobec których nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp,
2/ spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.
Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, będzie
przeprowadzona według reguły „spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń, które
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży Zamawiającemu na jego wezwanie, zgodnie z art.
26 ust. 1 ustawy Pzp.
6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ, w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE)
2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.1.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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6.1.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6.1.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym oraganem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
6.1.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej. o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
6.1.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności w formie oryginału.
6.1.7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne w formie oryginału,
6.1.8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) w
formie oryginału.
6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 6.1.
1/ pkt 6.1.2. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
2/ pkt 6.1.3., 6.1.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
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2. Dokumenty, o których mowa w ust. 6.2. ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty,
o którym mowa w ust. 6.2.ust.1. pkt 2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.2.1, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
6.1.2., składa dokument, o którym mowa w 6.2. ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6.2.2 zdanie pierwsze
stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
6.3. Niezbedne informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów opisanych w ust. 6.1.:
6.3.1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów (oddzielny JEDZ dla
każdego podmiotu). JEDZ innego podmiotu musi być wypełnione w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta
z zasobów danego podmiotu (część IV i V) i musi zawierać informacje na temat tego podmiotu, określone w
części II sekcja A i B oraz musi zawierać informacje określone w części III umożliwiające weryfikację podstaw
wykluczenia.
6.3.2.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych
podwykonawców (oddzielny JEDZ dla każdego podwykonawcy).
6.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.
6.3.4. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania
JEDZ.
6.3.5. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), JEDZ na potrzeby niniejszego postępowania składa się w
formie pisemnej.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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6.3.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
ust. 6.1. i 6.2.
6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
6.4.1. Foldera lub prospektu lub karty katalogowej zawierających fotografie i szczegółowy opis oferowanego
urządzenia, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonej na język polski.
6.5. Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć wraz
z ofertą:
6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.
Zaleca się aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i
dokumenty.
6.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy
(o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo
notarialnie potwierdzonej kopii,
6.5.3. Dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie
oryginału). Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert do Sekcji ds.
Zamówień Publicznych ul. Akademicka 13 pok 55, 20-950 Lublin, lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej
strony koperty zawierającej ofertę.
6.5.4. Wypełniony formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 do SIWZ.
6.7.8. Czas składania oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale VI SIWZ:
1/ oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.1.1., 6.5.1., 6.5.3., 6.5.4. składa się wraz z ofertą,
2/ oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.5. składane jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
3/ do złożenia pozostałych dokumentów, wymienionych w pkt. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8.,
6.4.1. SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 10 dni od wezwania. Dokumenty mają być aktualne na dzień ich
złożenia.
1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1/ terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację
umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy,
zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np.
gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w
szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem
wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu.
2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 4 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku
od towarów i usług, podatku akcyzowego wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą
w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku ulega zmianie kwota należnego
podatku oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek.
2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z
powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku
wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
1/ zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),
2/ zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,
3/ zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub
o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane
z produkcji. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. 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 z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Odwołanie (art. 180 – 198 ustawy Pzp) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.2 i ust.16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. 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 (organizacje
uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art.
198a – 198g ustawy Pzp). W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
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Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.12.2016


