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Postępowanie nr WB.2410.7.2016.RM                                                    

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: 

dostawa: wirówek laboratoryjnych dla Zakładów Patologii Komórki, Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. 

Zadanie 1- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem -1szt dla Zakładu Chemii Biologicznej 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie  2- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz  rotorem -1szt dla Zakładu Patologii Komórki 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie 3- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz rotorem -2 szt, , Miniwirówka  z rotorem 
stałokątowym-1szt  dla Wydziału Biotechnologii 

 

l.p. Wykaz dokumentacji Nr załącznika 

1.  SIWZ  

2.  Formularz ofertowy 
załącznik nr 1 

3.  Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 i 24 uPzp załącznik nr 2 

4.  Projekt umowy załącznik nr 3 

5.  Wykaz wykonanych dostaw załącznik nr 4 

6.  Opis przedmiotu zamówienia -3szt załącznik nr 5 

7.  Protokół zdawczo - odbiorczy załącznik nr 6 

  

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164) zwanej dalej „Pzp”. W 

kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r – Kodeks 

cywilny. 

2. Zamawiającym jest: 

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Biotechnologii 

Pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

NIP PL: 896-000-54-08 

REGON: 000001301 

 
 ZATWIERDZAM: 

                                                                                Dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz 

                                                                               Dziekan Wydziału Biotechnologii 
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II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1.Rodzaj zamówienia: dostawa wirówek laboratoryjnych dla Zakładów Patologii Komórki, Zakładu Chemii 

Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem  

i przeszkoleniem pracowników. 

Zadanie 1- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem -1szt dla Zakładu Chemii Biologicznej 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie  2- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz  rotorem -1szt dla Zakładu Patologii Komórki 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie 3- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz rotorem -2 szt, , Miniwirówka  z rotorem 
stałokątowym-1szt dla Wydziału Biotechnologii 

 

1.1. Zakres zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych wirówek 
laboratoryjnych dla Zakładów Patologii komórki, Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.  

Zadanie 1- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem -1szt dla Zakładu Chemii Biologicznej 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie  2- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz  rotorem -1szt dla Zakładu Patologii Komórki 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie 3- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz rotorem -2 szt, , Miniwirówka  z rotorem 
stałokątowym-1szt dla Wydziału Biotechnologii 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - załączniku nr 5 do SIWZ 

1.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy: - Załącznik nr 3 do SIWZ 

1.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg  kodów CPV: 

 

Kod CPV OPIS 

42931120-8 wirówki stołowe 

 

1. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę 

produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na 

konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, wydajności, jakości wykonania, 

technologii wykonania nie gorszej niż określone w SIWZ, tj. w kolumnie nr 2 Załączników nr 5 do 

SIWZ. 

Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe 

oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert 

równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

3. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby 

możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 
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4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania stałości ceny ofertowej do czasu pełnej 

realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych- do każdego zadania odrębnie. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie 

zrealizuje zamówienie. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

11. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego.  

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 

pkt. 7 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

15. Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków gwarancji zaoferowanego sprzętu określone są w 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ nr  5. 

 

III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zadań zamówienia: do 3 tygodni od daty podpisania umowy. 

IV.  WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY 

UBIEGAJĄCY SIĘ O NINIEJSZE ZAMÓWIENIE 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ustawy Pzp 

 spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: spełniają następujący warunki szczegółowy: 

Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:   

co najmniej: jedną dostawę aparatury laboratoryjnej o wartości co najmniej 30 000 zł brutto; 

Zamawiający zastrzega, że są to główne dostawy, jakie powinien wykazać Wykonawca. 

W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt. 1 ppkt. 1 i 2 SIWZ. 

Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone 

dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia/nie spełnia. 

UWAGA! Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako 

kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie 

kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 
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3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
2. W przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia na podstawie art. 23 ustawy 

Pzp określony warunek jest spełniony, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają go łącznie.  

3. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy: 

1) Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, 

     2) Przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 

2013, poz. 231) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

V.  WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU PRZEZ  WYKONAWCÓW 

1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 

 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ). 

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

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

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do 

SIWZ); 

 

Określenie dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie: 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać co najmniej: jedną dostawę aparatury laboratoryjnej o 

wartości co najmniej 30 000 zł brutto; 

3) Dowodami, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2) są: 
a)   poświadczenie; 

b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a); 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda 

przedstawienia następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów,  

1) o których mowa w pkt 2 ppkt 2) –  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 

wystawionym w terminie odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa powyżej. 

5.  Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej: 

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do 

grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

UWAGA: 

Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, które są materiałem 

uzupełniającym, a ich forma nie jest dla Wykonawców obowiązującą. Za treść oferty oraz jej 

kompletność odpowiada Wykonawca. 

 

6. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez 
Zamawiającego - Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego): 

a) Załącznik nr 5 do SIWZ; 
 

7. Inne dokumenty: 

1) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w 

imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

przez notariusza)  

3) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić 

pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do 

których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 

4) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest 
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udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza). 

 

8. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest 

przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt. 2 (lub odpowiednio w pkt.  3, 4) 

oraz pkt. 5. Dokumenty wymienione w pkt. 1, 6 i 7 podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich 

określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. 

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych z treścią SIWZ oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie 

elektronicznie e-mail: renata.michalowska@uwr.edu.pl lub na piśmie na adres: 

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Biotechnologii 

ul. F. Joliot-Curie 14a 

50-383 Wrocław 

z dopiskiem: 

Przetarg nieograniczony pn: Nr postępowania: WB.2410.7.2016.RM 

dostawa: wirówek laboratoryjnych dla Zakładów Patologii Komórki, Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału 
Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.  

Zadanie 1- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem -1szt dla Zakładu Chemii Biologicznej 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie  2- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz  rotorem -1szt dla Zakładu Patologii Komórki 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie 3- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz rotorem -2 szt, , Miniwirówka  z rotorem 
stałokątowym-1szt dla Wydziału Biotechnologii 

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem strony prowadzą pisemnie pocztą tradycyjną 
lub elektroniczną. 

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie 

strona, która otrzymała wiadomość zobowiązana jest potwierdzić drugiej stronie fakt jej otrzymania. 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do 

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

składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Renata Michałowska , tel. (71) 375 

2732. W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w Pzp Zamawiający może zmienić 

treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie lub zmiana zostanie przekazana Wykonawcom, 

mailto:renata.michalowska@uwr.edu.pl
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którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

VII.  WADIUM 

1. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą 

na czas niezbędny do zawarcia umowy. 

3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 30 dni. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza ofertowego wraz z załącznikami.  

2. Do Formularza ofertowego Wykonawca winien dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami 

SIWZ. 

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana 

na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź 

niezmywalnym atramentem. 

4. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 

5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych 

jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 

te osoby. 

7. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 

podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do 

czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 

8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty.  

9. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za 

zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

10. Zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26b ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa powinny 

być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

11. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału załączone do oferty powinny być 

składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub ten podmiot. 
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13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości.  

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

15. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 

ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 

16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

17. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 

- nazwą, adresem Wykonawcy, 

- nazwą, Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert: 

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14a , 50-383 Wrocław 

(pokój 0.29 – parter) 

oraz adnotacją: 

 

Przetarg nieograniczony p.n.: 

dostawa: wirówek laboratoryjnych dla Zakładów Patologii komórki, Zakładu Chemii Biologicznej 

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i 
przeszkoleniem pracowników.  

Zadanie 1- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem -1szt Zakładu Chemii Biologicznej 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie  2- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz  rotorem -1szt dla Zakładu Patologii Komórki 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie 3- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz rotorem -2 szt, , Miniwirówka  z rotorem 
stałokątowym-1szt dla Wydziału Biotechnologii 

Nr postępowania: WB.2410.7.2016.RM 

Nie otwierać przed 12 sierpnia 2016 r. przed godz. 11:00. 

 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę – zmiany lub 

wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed 

upływem terminu składania ofert.  

19. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 

(paczkę ) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ ZMIANA NR…”. 

20. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.  

21. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

22.  Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 

23.  Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

X. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
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1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia 12 sierpnia  

2016 r. do godziny 10:00 w pok. 0.29 (parter) Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14a , 50-383 Wrocław.  

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w pok. 0.10 (parter) Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław. W części 

jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

- podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- zbadanie nienaruszalności ofert, 

- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia, 

- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 

3. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy zamawiający prześle Wykonawcom, którzy 

nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

4. W niejawnej części postępowania Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych 

ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium. 

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania 

ofert, że nie mogą one być udostępniane. Informacje stanowiące zgodnie z ww. ustawą  tajemnice 

przedsiębiorstwa,  winny być odpowiednio oznaczone i spięte. 

 

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

 

1. Cena oferty ma uwzględniać: 

1) wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na sposób realizacji  zamówienia; 

2) cały zakres ustalony w niniejszej SIWZ, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. 

załączniku nr 5 do SIWZ,  stanowiącym jej integralną część; 

3) wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonych wzorów umów (załącznik nr 3 do SIWZ; 

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ocenie podlega cena ofertowa brutto za całość przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym, tj. załączniku nr 1 do SIWZ, wynikająca z kalkulacji w załączniku nr 5 do 

SIWZ, tj. w Opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

4. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

5. W Opisie przedmiotu zamówienia, tj. załączniki nr 5 do SIWZ należy wpisać: 

1) w poszczególnych pozycjach kol. nr 4 – producenta i model oferowanego sprzętu; 

2) w poszczególnych pozycjach kol. nr 5 – cenę jednostkową netto oferowanego sprzętu; 

3) w poszczególnych pozycjach kol. nr 6 – wartość netto oferowanego sprzętu, tj. iloczyn wielkości 

z kol. Nr 3 (ilość szt. danego sprzętu zamawianego przez Zamawiającego) i jednostkowej ceny 

netto, wskazanej w kol. nr 5-łączną wartość netto zamówienia, wynikającą z sumowania 

poszczególnych wartości w kol.nr.6; 

4) w wierszu nr 1-łączną wartość netto zamówienia, wynikającą z sumowania poszczególnych 

wartości w kol. Nr.6 

5) w wierszu nr 2-wartośc podatku VAT; 
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6) w wierszu nr3-łączną wartość brutto całości zamówienia, tj. wartość wynikającą z sumowania 

wartości w wierszu nr 1 i 2 załączników 5. 

Wartości należy odpowiednio przenieść do Formularza ofertowego, tj. załącznika nr 1 do SIWZ 

z podaniem wartości netto, VAT oraz ceny brutto. 

 

6. W Formularzu Ofertowym należy podać: 

 łączną cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych 

polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 

 

UWAGA: Zaokrąglenia cen w pln należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 

trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. 

Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

 

7. Obowiązująca na przedmiot zamówienia stawka podatku VAT wynosi 23%. 

Jeżeli Wykonawca zastosuje stawkę VAT odmienną niż wskazana, zobowiązany jest wskazać 

podstawę jej przyjęcia (przepisy prawa lub posiadane indywidualne interpretacje). 

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

9. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi  przepisami. 

 

XII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu 1, Zadaniu  2, Zadaniu 3 Zamawiający będzie 

się kierował  poniższymi kryteriami: 

Nazwa kryterium Waga Sposób punktowania 

Cena 94 pkt Najniższa cena x 94 

Cena oferty badanej 

Termin Gwarancji 6 pkt Zamawiający za przedłużenie terminu gwarancji 

przyzna dodatkową punktację 3 pkt. za każdy 

miesiąc jednak nie więcej niż 6 pkt. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

na podstawie art.91a ustawy  

 

XIII. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY 

 

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” Zamawiający rozumie omyłkę 

w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny 

oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter 
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oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie 

działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby 

ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”.  

Za dopuszczalne korekty omyłek rachunkowych Zamawiający uzna: 

a) błędne obliczenie łącznej wartości netto w poz. nr 5 w Załączniku nr 5. 

Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (sumowania wartości w kol. nr 5) i tak 

obliczoną wartość przyjmie jako prawidłową łączną wartość netto zamówienia. 

b) błędne obliczenie łącznej wartości brutto zamówienia. 

Zamawiający dokona działania matematycznego (mnożenia wartości w poz. 3 i 5 oraz 

sumowania poszczególnych pozycji) – Załącznik nr 5 i tak obliczoną wartość przyjmie jako 

prawidłową łączną wartość brutto całości zamówienia. 

c) błędne obliczenie wartości podatku VAT przy prawidłowo podanej stawce podatku VAT. 

Zamawiający dokona działania matematycznego - mnożenia stawki podatku VAT przez łączną 

wartość netto i tak obliczoną wartość przyjmie jako prawidłową wartość podatku VAT. 

1. Jako inne omyłki określone w pkt. 1c) nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający 

będzie traktował omyłki polegające w szczególności na : 

a) rozbieżności ceny ofertowej podanej słownie i ceny podanej liczbą. 

 Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową wynikającą z sumy łącznej wartości netto i 

wartości podatku VAT; 

b) błędne obliczenie w poszczególnych pozycjach Opisu przedmiotu zamówienia wartości netto w 

kol. nr 6.  

2. Brak jakiejkolwiek pozycji dotyczącej ceny w złożonym Opisie przedmiotu zamówienia nie będzie 

poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

 

XIV. WYBÓR OFERTY I FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY  

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

b) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, 

c) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 

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

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

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

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, w każdym z kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w pkt. 2a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających 

się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy – Pzp) przed podpisaniem 
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umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich współpracę przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia. 

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 

94 ustawy Pzp. 

6. Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w 

biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVI. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI UMOWY 
 

2. Jako odrębny załącznik nr 3 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki 

realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

3. Zmiany umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych w § 11 wzoru umowy 

tj. w załączniku nr 3 do SIWZ. 

 

 

XVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA 

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Ogólne. 

a) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp, przysługują 

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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. 

b) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 

5 ustawy Pzp. 

c) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 są: 

 odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

 skarga do sądu 

2. Odwołanie. 

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w 

formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

c) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
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d) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby. 

3. Skarga do sądu 

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

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

Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 

wpłynięcia skargi do sądu. 

d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje 

skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

 

 

Postępowanie nr WB.2410.7.2016.RM 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby 
stron 

 

 

     , dn.       

miejscowość 

Zamawiający:  UNIWERSYET WROCŁAWSKI 

 WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII 

PL. UNIWERSYTECKI 1 

50-137 WROCŁAW 

FOR M U L A RZ  OFE R T OW Y  
 

 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

 

1.  Nazwa Wykonawcy:          

2.  Siedziba Wykonawcy:   ul:        kod:        miejscowość:       

3.  Adres do korespondencji: ul:        kod:        miejscowość:       

 

4.  NIP:      -     -     -      5. REGON:      -     -     -     -     -      

6.  TEL: 0 -       -             7. FAX: 0 -       -       

8.  MAIL:       @       

9.  OSOBA DO KONTAKTÓW:       10. TEL.:       

KONSORCJUM z (jeżeli dotyczy):  

A) Nazwa Partnera:          

B) Siedziba Partnera: ul:        kod:        miejscowość:       

 

II. PRZEDMIOT OFERTY: 
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Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania WB.2410.7.2016.RM  w trybie przetargu 

nieograniczonego p.n.: 

Dostawa: wirówek laboratoryjnych dla Zakładów Patologii Komórki, Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. 

Zadanie 1- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem -1szt dla Zakładu Chemii Biologicznej 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie  2- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz  rotorem -1szt dla Zakładu Patologii Komórki 
Wydziału Biotechnologii 

Zadanie 3- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz rotorem -2 szt, , Miniwirówka  z rotorem 
stałokątowym-1szt dla Wydziału Biotechnologii 

III. CENA:  

CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za : 

Cenę ogółem netto       zł 

Podatek VAT (23%)       zł 

Cenę ogółem brutto 

      zł 

słownie: 

      

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ WB.2410.7.2016.RM 
ze wszystkimi załącznikami do SIWZ w tym z projektem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń 
oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty. 

3. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w  SIWZ. 

5. Deklarujemy okres gwarancji na przedmiot umowy min. 24 miesięce. Bieg terminu gwarancji 
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze przedmiotu umowy. 

6. Wraz z ofertą składamy dokumenty wymienione w rozdz. V specyfikacji. 

V. PODWYKONAWCY wypełnić, jeżeli dotyczy 

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM  

L.P. 
OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1       

            

 

VI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
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KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 
29.01.2004 r. publicznych zastrzegamy, że informacje: 

      

(wymienić czego dotyczy) 

zawarte są w następujących dokumentach: 

      

 

 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy 

z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

Uwaga: Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie 

widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, 

a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze. 

 

 

          dnia                                 

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

 miejscowość          data                (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
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Postępowanie nr WB.2410.7.2016.RM 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby 
stron 

 

 

OŚWIADCZENIE Z ART. 22 oraz 24 ustawy - Pzp 

Działając w imieniu  

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

 (pełna nazwa i adres wykonawcy) 

NIP:………..……………………………….,  REGON:……………………………………………………………... 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wirówek laboratoryjnych dla Zakładów 

Patologii Komórki, Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z 

instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2015r. poz. 2164), a mianowicie: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

oraz  

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie 

przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. t. j.  z 2015 r. poz. 2164) 

 

 

 

 

..............................................              ……………………………………… 

(miejscowość, data)                                                        (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 
 

               

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
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Projekt Umowy       Postępowanie nr WB.2410.7.2016.RM 

 

 

……………………………………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby 
stron 

 

U M O W A NR WB-00…..…..D.2016.RM  

sporządzona w dniu                             roku pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Biotechnologii z siedzibą we 50-137 Wrocławiu  pl. Uniwersytecki 1 nr 

identyfikacyjny NIP  896-000-54-08; REGON  000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

dr hab. inż. Marcina Łukaszewicza – Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 
działającego  na podstawie pełnomocnictwa J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

i ………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

§ 1 

Tryb zawarcia umowy 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 przepisów Ustawy z dnia 29.01. 2004 roku – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r., poz.2164)   

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

niniejszej umowie. 

§ 2 

Przedmiot  zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla  Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ( postępowanie ………..nr 

zadania………………). 

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest 
przedmiotem praw osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamawiana aparatura zawiera materiały, które spełniają wszystkie obowiązujące 

normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (Certyfikat CE). 

                           § 3 

Zasady interpretacyjne postanowień Umowy. 

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu dostaw określonych w Umowie, w 
tym zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność 
interpretowania dokumentów. 

A) Umowa 
B) SIWZ  
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C) Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie ilościowo-asortymentowe) -  załącznik nr 5 
D) Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy) – załącznik nr 1 
E) Protokół zdawczo-odbiorczy – załącznik nr 6 

2. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy odbywać się 
będzie w drodze korespondencji pisemnej. 

                                 

§ 4 

Wynagrodzenie     

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodne z 
przedstawioną ofertą – załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część umowy: 

NETTO     PLN       

        VAT   PLN             

        BRUTTO    PLN                            

Słownie:   

Wynagrodzenie określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu nie podlega zmianom ani waloryzacji. 

2. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

3.  Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i termin dostawy. 

4. Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby jednostki 

Zamawiającego – wymienionego w § 2 Zakładu Mikrobiologii Molekularnej Wydziału 

Biotechnologii, ul. Joliot Curie 14a  

W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym:  

1) dostawa 

2) montaż  

3) uruchomienie  

4) przeszkolenie pracowników (jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia) 

 

§ 5 

Warunki realizacji Umowy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z kryteriami i parametrami 
technicznymi przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia określonym w formularzu ofertowym. 

2. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu umowy w terminie do ……………,od dnia zawarcia umowy tj. od 
…………2016 r.  
Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez  
Zamawiającego egzemplarza umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje wysoką niezawodność oferowanego sprzętu oraz gwarantuje, że dostarczony sprzęt 
jest fabrycznie nowy. 

4. Wyklucza się dostawy częściowe. 
5. Wykonawca nie zobowiązuje Zamawiającego do przechowywania oryginalnych opakowań. W razie potrzeby 

transportu Wykonawca sam zabezpiecza reklamowany sprzęt. 
6. Wykonawca wymienia w razie awarii podzespoły na identyczne z uszkodzonymi, z wyjątkiem sytuacji gdy 

dojdzie do porozumienia obu stron. 
7. Wykonawca wyznacza i udostępnia dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej, telefon, identyfikator 

komunikatora internetowego osoby odpowiedzialnej za obsługę gwarancji. 
8. Do obowiązków Wykonawcy  należy: 

a. dokonanie wizji lokalnej – jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia – w miejscu wskazanym przez 
bezpośredniego odbiorcę przedmiotu umowy, określenie na piśmie wymogów do spełnienia przez 
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odbiorcę warunkujących dostawę i montaż oraz sprawność i efektywność pracy – najpóźniej na 3 dni 
przed dostawą oraz potwierdzenia na piśmie spełnienia tych warunków. 

b. zapewnienie takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane by nie dopuścić do 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy 

c. przeprowadzenia szkolenia obsługi przedmiotu zamówienia w zakresie uruchomienia i eksploatacji 
(jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia)  

9. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu – najpóźniej na 24 godziny przed dostawą. Odbiór dostawy 
nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych stron. 

10. Protokół zdawczo –odbiorczy będzie określał: 
 datę odbioru  technicznego  
 markę, model i typ  urządzenia  
 numer urządzenia  
 szkolenie  personelu 
 czas instalacji, montażu i uruchomienia   
 stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia 
 Nr seryjny lub serwisowy urządzenia 
 inne postanowienia 
W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, a w szczególności z powodu wad nie 
sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze 
wskazaniem zastrzeżeń. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę 
przedmiotu zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów, zachowując przy tym prawo naliczania kary umownej za opóźnienie 
w realizacji umowy. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie 
zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

11. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia : 
 dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (podpisana karta 

gwarancyjna lub inny równoważny dokument zawierający informacje o udzielonej gwarancji); 
 atesty, certyfikaty Unii Europejskiej CE  zezwalające na jej używanie w Polsce, metki fabryczne, etykiety, 

itp. 
 instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim lub angielskim oraz katalog części 

zamiennych  
 dowód udzielenia licencji na systemy operacyjne 

Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na sprzęcie etykiety nie papierowej 
zawierającej następujące informacje: 

b. numer seryjny lub serwisowy wraz z kodem kreskowym 

c. numer umowy, datę jej zawarcia, datę i numer zamówienia oraz okres gwarancji w 
następującym układzie „Umowa nr ……. z dnia dd.mm.rrrr.  Zamówienie nr ….. z dnia 
dd.mm.rrrr.  Gwarancja …… miesięcy”, 

12. Wykonawca dostarcza każde dodatkowe wyposażenie będące w zestawie ze sprzedawanym sprzętem i 
podzespołami min. z: 

 Dokumentacją techniczną i instrukcjami 

 Nośnikami danych 

 Niewykorzystanymi elementami wyposażenia 

 Okablowaniem 
13. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia w sposób 

zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty wydania. 
14. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym przedmiot zamówienia został wydany, zainstalowany i 

uruchomiony przez Wykonawcę. 
15. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy na jego koszt, który 

wymieni go w terminie 5 dni roboczych, bądź uzupełni braki w tym terminie.   
                                                                                                  

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia.  
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Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną. 
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne 
powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w 
ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

§ 7 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres ….. miesięcy. Gwarancja 
obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części, pracę i dojazd serwisu oraz wymianę części zużywalnych, 
jeżeli powstałe w nich wady nie są wynikiem normalnego i prawidłowego używania. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze przedmiotu umowy. 

1. Czas reakcji na zgłoszenie usterki - stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i 
przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki - w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia.  

2. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych licząc od dnia 
zgłoszenia usterki. 

3. W przypadku naprawy trwającej powyżej 21 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 
siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy o tych samych lub wyższych parametrach – wówczas naprawa nie 
może trwać dłużej niż 14 dni roboczych. 

4. Jeżeli usługi gwarancyjnej ze względów technicznych nie będzie można wykonać w siedzibie 
Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby 
Zamawiającego serwisowany sprzęt.  

5. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. 
6. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy wynosi  3. 
7. W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia 

nowego sprzętu. 
       Ponowna dostawa potwierdzona będzie protokołem odbioru sporządzonym zgodnie z ustaleniami. 

8. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do usunięcia wad nie dopełni tego obowiązku wymiany przedmiotu 
zamówienia na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu 30 dni Zamawiający jest 
uprawniony do usunięcia  wad  w drodze naprawy na ryzyko i koszt  Wykonawcy zachowując przy tym inne 
uprawnienia  przysługujące mu na podstawie umowy. 

9. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, przeprowadzania napraw przez 
osoby nieuprawnione z wyjątkiem przypadku określonego w pkt. 8. 

10. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez: ……………………: 
         

 

§ 8 

Warunki płatności.  

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności Wykonawcy za dostawę przedmiotu 
zamówienia określonego w § 2 niniejszej umowy -  kwotę w wysokości …………….. zł brutto przelewem 
bankowym w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

strony Umowy.  
4. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na 

fakturze  Wykonawcy przekroczy cenę uzgodnioną, Zamawiający  dokona zapłaty jedynie do ceny 
uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 

 
                                   § 9 

Kary umowne 
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1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo do naliczania 
następujących kar umownych: 

1) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień 
opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości  0,5% za każdy dzień. Jeżeli 
opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy.  

2) za nieterminową naprawę w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało 
dłużej niż 14 dni Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

3) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego oraz za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy. Przyczynami rozwiązania umowy, za które 
odpowiada Wykonawca są w szczególności: 

1) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy, 
2) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekraczająca 30 dni  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 
bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego gdy wartość kar 
umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do 
wartości powstałej szkody. 

 
                                § 10 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej 
bez pisemnej zgody  Zamawiającego. 

2. Wykonawca do czasu nie zakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy, w tym w okresie 
gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy 
prowadzonej działalności, o zmianie adresu siedziby firmy oraz zmianie adresu właściciela firmy pod 
rygorem uznania za doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

                          

 § 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 
Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy aneksów: 

o Zamawiający dopuszcza zmianę modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, że zmiana ta 
nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony 
modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model 
oferowany lub który został udoskonalony lub dodatkowo wyposażony za cenę taką jak ustalona 
w niniejszej umowie. 

o Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT obowiązującej na oferowane urządzenia pod 
warunkiem zmiany stawek obowiązujących na terenie Polski potwierdzonych odpowiednią 
ustawą lub rozporządzeniem Ministra Finansów 

o Zamawiający dopuszcza poprawienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 
umowy. 

2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 12 

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

                     § 13 

W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia 
niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo w zakresie w jakim umowa jest w stanie to określić. 

                                                                                       § 14 
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Sprawy sporne, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozwiązane na drodze polubownej rozstrzygane 
będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

                                 § 15 

Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach : 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla  Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 

……………………………………                     …………………………………………. 

 

      Data podpisania umowy ……………….…… 2016 r. 

 

KWESTOR 

 

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

Umowę przygotowała: 

Renata Michałowska 
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……………………………………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

strona  

z ogólnej 
liczby stron 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: wirówek laboratoryjnych dla Zakładów Patologii Komórki, Zakładu Chemii 
Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i 
przeszkoleniem pracowników. 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw wraz z montażem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie - co najmniej jedna 
dostawa aparatury o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. 

 
 

l.p. 
Zamawiający 

nazwa i adres 

Rodzaj dostawy  
aparatury  

nazwa i lokalizacja 
 

Wartość 

wykazanej 

dostawy 

Termin rozpoczęcia 

realizacji 

Termin zakończenia 

realizacji 

1 2 3  5 6 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że ww. wymienione dostawy zostały wykonane należycie. 

 
 

 

..............................................                                   ……………………………………… 

(miejscowość, data)      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
         do podejmowania zobowiązań) 
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……………………………………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

strona  

z ogólnej 
liczby stron 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

UMOWA: ............................ z dnia ................................ r. 

WYKONAWCA:   ....................................................................... 

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

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

ZAMAWIAJĄCY:   Uniwersytet Wrocławski 

 Wydział Biotechnologii  

 

DATA ODBIORU: ...................................................................................... 

Przekazania przedmiotu zamówienia dokonano z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w 
uzgodnionym terminie. Zamawiający stwierdza pełną zgodność wykonania z umową i nie zgłasza żadnych 
zastrzeżeń. 

 

 

Za Wykonawcę:   Za Zamawiającego: 

 

Data:     Data: 

Podpis:     Podpis: 

 

 


