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1.  INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii zaprasza do składania ofert w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i 

dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić  

w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej 

zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom biorącym 

udział w postępowaniu oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

„Zamawiający” – Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii 

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji. 

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jednolity 

Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2164 ze zmianami). 

 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został  

w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 SIWZ. 

”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

Dane Zamawiającego:  

NIP: PL 896-000-54-08 

Dokładny adres do korespondencji:  

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii,  

Ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 71 375 7420 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetarg@chem.uni.wroc.pl 



 

 

Znak Postępowania: WCH.2420.10.2017.HS  

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane w 

załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, 

nieużywany, nieuszkodzony. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią 

minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły 

podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć 

urządzenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie 

przedmiotu określonym w SIWZ. Zaoferowany produkt powinien spełniać minimalne 

wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze 

parametry. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikat CE.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający 

dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi być kompletna w zakresie 

poszczególnych części: 

Zadanie 1  Zestawy wyparne 

Zadanie 2  Termostaty cyrkulacyjne 

Zadanie 3  Piece Laboratoryjne 

Zadanie 4  Refraktometr, aparat do pomiaru temperatury topnienia, polarymetr, wirówka 

laboratoryjna 

Zadanie 5  Systemy oczyszczania wody 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

38436200-2 Wyparki rotacyjne 

42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria 

42300000-9 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska 

42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria 

42122500-5 Pompy laboratoryjne i akcesoria 

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie do 40 dni od dnia 



 

 

zawarcia umowy. Miejscem dostawy jest Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii Ul. Joliot-

Curie 14, 50-383 Wrocław. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę urządzeń laboratoryjnych  

o wartości brutto nie mniejszej niż: 

Zadanie 1  20 000,00PLN 

Zadanie 2  17 500,00PLN 

Zadanie 3  10 000,00PLN 

Zadanie 4    5 000,00PLN 

Zadanie 5  13 000,00PLN 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 4 ust. 

2 lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 



 

 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy PZP, który: 

a) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 
4 ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków do oferty każdy wykonawca musi 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym  

w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Działając na podstawie art. 24aa 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający dokona oceny ofert  

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wybrany 

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może zbadać, czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2. zaświadczenia 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; 

3. zaświadczenia 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 

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; 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia w odpowiedzi na wezwanie 

wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza podanie opisu technicznego na osobnych stronach. W opisie 

technicznym należy podać typ i producenta urządzenia oraz dane techniczne sporządzone w 

odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 



 

 

jednoznacznego opisu, z którego w sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż 

oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWIZ. Zgodność 

oferowanego urządzenia z podanym w SIWZ opisem przedmiotu zamówienia będzie 

weryfikowana na podstawie złożonej wraz z ofertą specyfikacji urządzenia w postaci 

dostarczonej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej, wydruku ze strony internetowej 

producenta lub innego równoważnego dokumentu. W przypadku, gdy Zamawiający podał 

przykładowy model spełniający wymagania Zamawiającego, opis techniczny i dokumentacje 

producenta należy dołączyć tylko wtedy, gdy Wykonawca zaoferował produkt równoważny. 

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty dokumentacji producenta sprzętu w 

języku angielskim. 

 
W przypadku gdy wykonawca dołączy wyżej wymienione dokumenty do oferty będą one 

ocenione tylko w przypadku oświadczenia Wykonawcy, że stanowią one integralna część 

oferty i podlegają ocenie.  

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1126). 

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 



 

 

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5 niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.  

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz 

informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:  

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii, Sekcja Finansowa, Ul. Joliot-Curie 14, 50-383 

Wrocław. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetarg@chem.uni.wroc.pl 

a faksem na nr 713757420. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje 

przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze 

stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej,  

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej,  

na której udostępniono SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć 

treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Zamawiający nie 

przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani 
Hanna Skornowicz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie 

pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami 

uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym 

rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej 

siedzibie. 

7. WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium 



 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może przedłużyć 

termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na 

wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

W cenę urządzeń musi być wliczony koszt dostawy i ubezpieczenia, montażu, wniesienia, 

instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Wydziału Chemii w zakresie 

obsługi. Oferowane urządzenia muszą odpowiadać wszystkim wymaganiom Zamawiającego 

zawartymi w SIWZ. Gwarancja minimum 24 miesiące. Termin płatności za wykonaną 

dostawę nie może być krótszy niż 21 dni licząc od daty przekazania faktury VAT wraz z 

protokołem zdawczo-odbiorczym. Wymagany termin realizacji. zamówienia do 40 dni od dnia 

zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i 

warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu 

zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania 

ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,  

a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 

2. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 

 

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  



 

 

z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie 

większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby każda 

zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy złożyć  

w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

„ Oferta w postępowaniu na dostawę urządzeń laboratoryjnych nr sprawy 
WCH.2420.10.2017.HS. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 9 maja  2017r  
o godz. 12.00"  i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 

mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako 

tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 

kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 

będzie ich odtajnieniem. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma 

od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 

dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne 

wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, 

iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 



 

 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie 

będą otwierane.  

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 

wszczęcia postępowania.  

 
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Sekcja Finansowa Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego – 50-383 Wrocław, ul.F.Joliot-Curie 14 pokój nr 11   

do dnia 9 maja 2017r do godz. 11.00. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.   

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na Wydziale Chemii U.Wr przy ul.F.Joliot-

Curie 14 we Wrocławiu –pok. nr 9, I piętro w dniu 9 maja 2017r. o godz. 12.00. 

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na 

stronie http://www.bip.uni.wroc.pl/ informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty  

w postępowaniu; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącym Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto 

za realizację przedmiotu zamówienia. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Cena musi być podana  



 

 

i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna być wyrażona 

w złotych polskich (PLN). Cena oferty powinna wynikać z sumy iloczynów cen 

jednostkowych netto i ilości towaru, powiększonych o obowiązującą stawkę podatku VAT 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której 

wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

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

zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest 

zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Od Wykonawcy, z którym w wyniku 

toczącego się postępowania zostanie podpisana umowa dostawy Zamawiający będzie 

wymagał podania cen jednostkowych przed podpisaniem umowy. 

 
11.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT. 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Cena – 60 %,  

Okres gwarancji – 40 %.   

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:  

- dla kryterium „cena” C= Cn / Co x 100 pkt x 60%  

gdzie:  

C = przyznane punkty 

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 

Co = cena oferty ocenianej 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

- dla kryterium okres gwarancji  R = Ro / Rnw x 100 pkt x 40 %. 

gdzie:  

R – przyznane punkty 

Ro – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za okres gwarancji 

Rnw - najwyższa ilość punktów za okres gwarancji spośród ocenianych ofert 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

- łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + R 



 

 

gdzie:  

W – ocena końcowa,  

C – punkty za cenę,  

R – punkty za okres gwarancji. 

Ocena ofert w kryterium okres gwarancji dokonana zostanie z zastosowaniem 
następujących zasad: 

- oferta zawierająca 37 do 48 lub więcej  miesięczny okres gwarancji   – 100 pkt, 

- oferta zawierająca 25 do 36 miesięczny okres gwarancji      – 80 pkt, 

- oferta zawierająca 24 miesięczny okres gwarancji         – 0 pkt 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

w ocenie końcowej. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań 

matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 

dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia występuje różnica w ilości 

przyznanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający nie 

przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej na 

podstawie art. 91a ustawy. Działając na podstawie art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy PZP 

Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.   

 
12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia tytułem należytego wykonania 

umowy 

 
13. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy. Wraz ze SIWZ, Wykonawca 

otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia. Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania istotnych 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 następujących aneksów:  



 

 

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany nazwy, siedziby stron umowy, oraz innych 

danych identyfikacyjnych 

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta i/lub typu dostarczanej aparatury 

na wniosek Wykonawcy pod warunkiem że oferowana aparatura będzie takiej samej lub 

lepszej jakości oraz w tej samej lub niższej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność 

dokonania takiej zmiany 

 
14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku wyboru oferty złożonej 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. W przypadku, gdy 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 



 

 

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2017r. 

                                                                 ZATWIERDZAM 

                 Dziekan Wydziału Chemii 
Prof. dr hab. Anna Trzeciak 
 
 

 
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2: Druk oferty 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków 

Załącznik nr 4  Projekt umowy 

 
  



 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Zadanie 1 
 
Zestaw wyparny: 
wyparka rotacyjna z pompą, kontrolerem próżni i butelką Woulffa  - 2szt 
 
Dostarczony zestaw powinien zawierać wszelkie elementy niezbędne do jego podłączenia i nie 
wymagać zakupu dodatkowych akcesoriów 
 
System wyparny powinien składać się z następujących, współpracujących ze sobą elementów: 
wyparki rotacyjnej, chemoodpornej membranowej pompy próżniowej, kontrolera próżni i 
butelki Woulffa.  
 

Wyparka rotacyjna Szt. 
Opis zaoferowanego 

urządzenia/podzespołu z podaniem typu, 
producenta i parametrów technicznych 

Regulacja liczby 
obrotów kolby 
destylacyjnej 

 Pokrętło 
 Zakres prędkości: co 
najmniej 20 – 280 
obrotów/minutę 

2  

Regulacja 
wysokości 
układu 
destylacyjnego 

Ręczne z mechanicznym 
wspomaganiem 

 

Łaźnia 

 Cyfrowa regulacja i 
odczyt temperatury łaźni w 
zakresie co najmniej: +20°C 
do +95°C 
 Wyświetlacz cyfrowy 
 Misa łaźni wykonana ze 
stali nierdzewnej 
 Zabezpieczenie 
przeciwko przegrzewaniu 

 

Chłodnica 

 Szklana chłodnica 
pionowa z pokryciem 
przeciwimplozyjnym z 
układem króćców 
przyłączeniowych dla 
przewodów 
doprowadzających medium 
chłodzące i źródło próżni 
 Powierzchnia chłodząca 
co najmniej 1450 cm2 

 

Szlify 

 Po stronie destylacyjnej: 
NS29,2/32 
 Po stronie odbierającej 
szlif kulisty 

 

Wymiary wyparki 
wraz z łaźnią i 
chłodnicą 
pionową 
(długość mm x 
szerokość mm x 
wysokość mm)  

Max. 650x950x550 

 



 

 

Waga (wraz z 
łaźnią) Max. 20 kg 

 

Pompa próżniowa chemoodporna 
 

Regulacja 
ciśnienia 

Poprzez interfejs kontrolera 
próżni 

 

Liczba stopni  2 
 

Maksymalna 
szybkość 
pompowania w 
trybie 
standardowej 
pracy 

min. 1.3 m3/h 

 

Końcowa próżnia  10-12 mbar 
 

Pobór mocy w 
trybie 
standardowej 
pracy 

150 W plus/minus 5W 

 

Prędkość 
nominalna 

Wartość maksymalna co 
najmniej 1280 rpm 

 

Wymiary 
(pompa) 
(długość x 
szerokość x 
wysokość) 

max. 200x300x230 mm  

 

Waga (pompa) max. 5.8 kg 
 

Poziom hałasu 
dla 50 Hz max. 57 dBA 

 

Kontroler próżni 
 

Zakres 
pomiarowy 
ciśnienia 

Co najmniej: 1 mbar – 1380 
mbar 

 

Zakres kontroli 
ciśnienia 

Co najmniej: 1 mbar – 1080 
mbar 

 

Dokładność 
pomiaru Plus/minus 2 mbar 

 

Pobór mocy w 
trybie 
standardowej 
pracy 

10 W plus/minus 0.5W 

 

Wyświetlacz 

 Typu LCD, graficzny, 
monochromatyczny, co 
najmniej 3,8” 
 Umożliwiający 
jednoczesny odczyt 
aktualnego i zadanego 
ciśnienia 

 

System 
zabezpieczający 

Automatyczne 
zapowietrzenie  

 



 

 

przed 
nadciśnieniem 

Załączone do zestawu akcesoria 
 

Każda wyparka powinna być wyposażone w 
dodatkowe akcesoria: kolba destylacyjna, 
odbieralnik o pojemności 1 litra, łaźnia wodna, 
wąż do połączenia wyparki z pompą, wąż do 
połączenia wyparki z termostatem 
cyrkulacyjnym, butelka Woulffa. Otrzymany 
zestaw powinien być kompletny i nie wymagać 
zakupu dodatkowych, nie wymienionych 
powyżej, elementów i akcesoriów. 

 

 
 
 
 
 
....................................................    .................................................................. 
(miejscowość, data)           (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

       do podejmowania zobowiązań 
  



 

 

 
Zadanie 2 

 
Termostat cyrkulacyjny (Cyrkulator, Chiller laboratoryjny) 3szt 
 
Dostarczony zestaw powinien zawierać wszelkie elementy niezbędne do jego podłączenia i nie 
wymagać zakupu dodatkowych akcesoriów 
 

Chiller laboratoryjny szt. 
Opis zaoferowanego 

urządzenia/podzespołu z podaniem typu, 
producenta i parametrów technicznych 

Zakres 
temperatury  co najmniej -10°C do +40°C 

3 
 

Stabilność 
temperatury Co najmniej plus/minus 1°C  

Wyświetlacz 

Elektroniczny, pozwalający 
ustalić temperaturę 
chłodziwa z dokładnością 
do 1°C 

 

Minimalna 
objętość 
chłodziwa 

1,9 litra  

Informacje o 
błędach i 
usterkach 

Informacja w postaci 
sygnału dźwiękowego lub 
sygnał wizualny na 
wyświetlaczu 

 

Uzupełnianie 
chłodziwa 

Przez wlew na górnej 
ścianie urządzenia  

Układ dwóch króćców pozwalający na 
podłączenie węży do wody o średnicy 
wewnętrznej 8-13 mm 

  

Poziom hałasu Max. 59 dBA   

 
 
 
....................................................     .................................................................. 
(miejscowość, data)             (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

         do podejmowania zobowiązań 
  



 

 

 
Zadanie 3 

 
Piece laboratoryjne 

 
Dostarczony zestaw powinien zawierać wszelkie elementy niezbędne do jego podłączenia i nie 

wymagać zakupu dodatkowych akcesoriów 
 

Piece laboratoryjne szt. 
Opis zaoferowanego 

urządzenia/podzespołu z podaniem typu, 
producenta i parametrów technicznych 

Piec laboratoryjny 53 litry pojemności 
1  

Pojemność 53 l 
 

Zakres 
temperatury 

Od (co najwyżej) 5°C 
powyżej temperatury 
otoczenia – do co 
najmniej 300°C 

 

Wyświetlacz Cyfrowy, kolorowy 
 

Kontrola funkcji 
Cyfrowy wielofunkcyjny 
wyświetlacz z  
mikroprocesorem 

 

Ilość poziomów  4 
 

Materiał wnętrza Stal nierdzewna 
 

Dokładność  

Rozdzielczość 
wyświetlacza dla 
ustalonych wartości co 
najmniej 0.1°C dla 
wartości do 99.9°C i co 
najmniej 0.5 °C powyżej 
100°C 

 

Parametry 
kontrolowalne 

Temperatura, pozycja 
klapy powietrza, czas 
programu, strefy czasowe, 
czas letni/zimowy 

 

Język 
wyświetlacza Niemiecki, angielski 

 

Timer 
Cyfrowy, odliczający od 
końca, regulacja od 1 
minuty do 99 dni 

 

Zabezpieczenie 
przeciwko 
przegrzaniu 

 Mechanizm 
zabezpieczający przed 
przegrzaniem powyżej 
20°C 
  klasa bezpieczeństwa 
co najmniej 1 zgodnie z 
DIN12880 

 

System 
autodiagnostyczny 

Do analizy usterek i 
błędów 

 

Wymiary obudowy 
(szer. x gł. x Max. 600 x 530 x 800 

 



 

 

wys.)~mm  

Wymiary wnętrza 
(szer. x gł. x 
wys.)~mm 

Max. 420 x 350 x 420 
 

Masa (kg) Max. 60 kg 
 

Piec laboratoryjny 32 litry pojemności 
1  

Pojemność 32 l 
 

Zakres 
temperatury 

Od (co najwyżej) 5°C 
powyżej temperatury 
otoczenia – do co 
najmniej 300°C 

 

Wyświetlacz Cyfrowy, kolorowy 
 

Kontrola funkcji 
Cyfrowy wielofunkcyjny 
wyświetlacz z  
mikroprocesorem 

 

Ilość poziomów  3 
 

Materiał wnętrza Stal nierdzewna 
 

Dokładność  

Rozdzielczość 
wyświetlacza dla 
ustalonych wartości co 
najmniej 0.1°C dla 
wartości do 99.9°C i co 
najmniej 0.5 °C powyżej 
100°C 
  

 

Parametry 
kontrolowalne 

Temperatura, pozycja 
klapy powietrza, czas 
programu, strefy czasowe, 
czas letni/zimowy 

 

Język 
wyświetlacza Niemiecki, angielski 

 

Timer 

 Cyfrowy, odliczający 
od końca 
  regulacja od 1 minuty 
do 99 dni 

 

Zabezpieczenie 
przeciwko 
przegrzaniu 

 Mechanizm 
zabezpieczający przed 
przegrzaniem powyżej 
20°C,  
 klasa bezpieczeństwa 
co najmniej 1 zgodnie z 
DIN12880 

 

System 
autodiagnostyczny 

Do analizy usterek i 
błędów 

 

Wymiary obudowy 
(szer. x gł. x 
wys.)~mm  

Max. 600 x 450 x 730 
 



 

 

Wymiary wnętrza 
(szer. x gł. x 
wys.)~mm 

Max. 420 x 270 x 340  
 

Masa (kg) Max. 50 kg 
 

 
 
 
 
 

....................................................    .................................................................. 
(miejscowość, data)            (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

         do podejmowania zobowiązań 
  



 

 

Zadanie 4 
 

Refraktometr, aparat do pomiaru temperatury topnienia, polarymetr, wirówka laboratoryjna 
 

Dostarczona aparatura powinna zawierać wszelkie elementy niezbędne do jej podłączenia i nie 
wymagać zakupu dodatkowych akcesoriów 

 

Urządzenia laboratoryjne 
szt. Opis zaoferowanego 

urządzenia/podzespołu z podaniem typu, 
producenta i parametrów technicznych 

Refraktometr ręczny cyfrowy 
1  

Zakres pomiarowy 
współczynnika 
załamania światła 

Co najmniej 1.3300 – 
1.5318 nD 

 

Wyświetlacz 
Graficzny, umożliwiający 
odczyt uzyskanego 
wyniku 

 

Dokładność Co najmniej  0.00015 
nD 

 

Rozdzielczość Co najmniej 0.0001 nD 
 

Zakres temperatury 
pomiaru Co najmniej 5°C – 40°C 

 

Kompensacja 
temperatury Co najmniej 5°C – 40°C 

 

Pryzmat Ze szkła optycznego 
 

Wymiary (długość 
x szerokość x 
wysokość) 

max. 200x120x100 mm  
 

Waga  max. 1 kg 
 

Zasilanie 
Baterie oraz zasilacz 
umożliwiający 
podłączenie do prądu 

 

Aparat do pomiaru temperatury topnienia 
1  

Liczba możliwych 
do jednoczesnego 
zmierzenia próbek 

co najmniej 2 
 

Zakres temperatury 
pomiaru 

Od temperatury 
pokojowej do co 
najmniej 300°C 

 

Dokładność 
pomiaru 
temperatury 

 Max. plus minus 1°C 
przy 20°C 
 Max. plus minus 
2.5°C przy 300°C 

 

Wyświetlacz Graficzny, np. LED, co 
najmniej trzycyfrowy 

 

Rozdzielczość 
wyświetlacza Co najmniej 1°C 

 



 

 

Wymiary (długość 
x szerokość x 
wysokość) 

Max. 180 x  240 x 190 
mm 

 

Masa (kg) 2 kg 
 

Zasilanie 230V, 50 Hz, 75W 
 

Akcesoria 

Zasilacz, komplet co 
najmniej 100 
jednostronnie 
zatopionych kapilar 

 

Polarymetr kołowy ze źródłem światła  
1  

Pryzmat Pryzmat Nicola 
 

Źródło światła 
LED z filtrem 
monochromatycznym 
589.3 nm 

 

Skala odczytu 0 – 180°  
 

Precyzja 0.05° 
 

Zasilanie 220-240 V, 50Hz, a.c. 
30 W 

 

Akcesoria 

 Co najmniej 1 rurka 
polarymetryczna 100 
mm 
 Co najmniej 1 rurka 
polarymetryczna 200 
mm 
 Co najmniej 4 
okienka ze szkła 
optycznego 
 Co najmniej 10 
zapasowych uszczelek 
gumowych 
 Co najmniej 3 3A 
bezpieczniki 
 Pokrowiec 

 

Wirówka laboratoryjna 
1  

Prędkość 
wirowania  

Co najmniej od 100 ÷ 
6000 rpm 

 

  
 

Pojemność Co najmniej 85 ml 
 

Regulacja i 
kontrola czasu 
wirowania 

 Ustawiana na 
kontrolerze/wyświetlacz
u 
 Od co najmniej 15 s 
do co najmniej 60 minut 

 



 

 

Wyświetlacz Graficzny, np. LCD,  
 

  
 

Wymiary  
(HxWxD; mm) 

Max.  
200 x 240 x 300mm  

 

Masa Max. 5 kg 
 

Zabezpieczenia 

 Blokada pokrywy 
podczas wirowania 
 Blokada startu przy 
otwartej pokrywie 
 Awaryjne otwieranie 
pokrywy 

 

Wirniki 
  

Wirnik kątowy 8x15/10 ml dostosowany do 
prędkości 6000 rpm 

 

Wirnik kątowy 12x2/1.5 ml do prędkości 6000 
rpm 

 

 
 
 

....................................................    .................................................................. 
(miejscowość, data)            (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

       do podejmowania zobowiązań 
 
  



 

 

Zadanie 5 
 
 

System produkujący wodę ultraczystą pierwszego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 
oraz zgodną z wymogami FP. 3szt 

 
Dostarczony zestaw powinien zawierać wszelkie elementy niezbędne do jego podłączenia i nie 

wymagać zakupu dodatkowych akcesoriów 
 

Opis systemu Szt. 
Opis zaoferowanego 

urządzenia/podzespołu z podaniem typu, 
producenta i parametrów technicznych 

Parametry wody oczyszczonej:  
 Woda oczyszczona w systemie spełnia 
wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM 
dla wód pierwszego stopnia czystości. 
 Otrzymana woda odpowiada pod względem 
mikrobiologicznym i fizykochemicznym 
wymaganiom FP dla wody oczyszczonej 
produkcyjnej. 
Otrzymana woda może mieć zastosowanie do 
analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, 
HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz 
biochemicznych. 

3  
 

Parametry techniczne: 
 Stopnie oczyszczania wody (minimum): 
 demineralizacja na spektralnie czystym 
mieszanym złożu jonowymiennym 
 jedno lub dwuzakresowa lampa UV  
 moduł mikrofiltracyjny 
 Przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 
0,056 µS/cm. 
 Możliwość wyłączenia lampy UV (możliwa 
praca systemu z wyłączoną lampą)  
 Możliwość stosowania zamiennie lampy UV 
dwu i jednozakresowej 
 Automatyczny system diagnostyki aparatu. 
 Zasilanie z zewnętrznego źródła wody 
wstępnie oczyszczonej: drugiego lub trzeciego 
stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999. 
 Praca urządzenia automatyczna i 
bezobsługowa. 
 System wyposażony w pompę 
recyrkulacyjną. 
 Ruchomy punkt poboru wody – pierwsza 
klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999  
 Ruchome, regulowane ramię mocujące 
punkt poboru wody. 
 Okresowa automatyczna recyrkulacja wody 
ultraczystej pomiędzy poborami wody. 
 Prędkość podawania wody ultraczystej: min. 
1,5 dm3/min. 
 Możliwość samodzielnego serwisowania 
(łatwa wymiana wkładów filtrujących bez 
potrzeby przesuwania urządzenia). 
 Możliwość samodzielnego montażu 

 



 

 

Opis systemu Szt. 
Opis zaoferowanego 

urządzenia/podzespołu z podaniem typu, 
producenta i parametrów technicznych 

urządzenia. 
Zasilanie: 230V/50Hz. 
Funkcje monitorujące pracę systemu: 
 wyświetlacz graficzny  
 konduktometr dokonujący pomiaru 
przewodnictwa oraz temperatury wody 
zasilającej oraz ultraczystej  
 automatyczna kompensacja temperatury, 
 informacja o aktualnym stanie pracy 
systemu, 
 poziom napełnienia pętli recyrkulacyjnej, 
 alarm informujący o wymianie modułu 
jonowymiennego, 
 alarm informujący o wymianie promiennika 
lampy UV, 
 alarm informujący o wymianie kapsuły 
mikrofiltracyjnej, 
 graficzna i dźwiękowa sygnalizacja 
alarmowa, 
 podgląd terminów serwisowych, 
 menu w języku polskim na wyświetlaczu 
urządzenia, 
 wbudowane interfejs do komunikacji z 
komputerem  
 Oprogramowanie, software na nośniku 
zewnętrznym do archiwizacji danych oraz 
kalibracji urządzenia. 
Wbudowany manometr ciśnienia wody 
zasilającej. 

 

Funkcje zabezpieczające pracę systemu: 
 Przerwanie pracy pompy przy niskim 
ciśnieniu wody zasilającej (brak wody 
zasilającej) – czujnik poziomu cieczy. 
 Możliwość przerwania pracy systemu przy 
pojawieniu się jakiekolwiek alarmu. 
 Możliwość autostartu systemu. 
Podgląd komunikatów/alarmów 
monitorujących. 

 

Dodatkowe (zapas) materiały 
eksploatacyjne: 
 Moduł  mikrofiltracyjny 1 szt 
 Promiennik lampy UV  dwuzakresowy 1 szt 

 

 
 
 
 

....................................................     .................................................................. 
(miejscowość, data)             (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

         do podejmowania zobowiązań 
 
  



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

OFERTA 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:  
 

dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – 
postępowanie WCH.2420.10.2017.HS 

A. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………… 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…….. 
………………………………………………………………………………………………………..…….………
..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…… 
NIP ……………………………………………………………………………………………………………… 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..………… 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem: 
faks………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail……………………… ……………………… 
tel. ………………………………………………...... 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby)…………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

 
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego z załączniku nr 1 do SIWZ za 
łączną cenę ofertową 
 

ZADANIE 1 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN: 

ZADANIE 1 OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH:  

 
 
 

ZADANIE 2 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN: 

ZADANIE 2 OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH:  

 



 

 

ZADANIE 3 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN: 

ZADANIE 3 OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH:  

 

ZADANIE 4 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN: 

ZADANIE 4 OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH:  

 

ZADANIE 5 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN: 

ZADANIE 5 OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH:  

 
* łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 
C. OŚWIADCZENIA: 
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem 

umowy; 
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert  
5) deklarujemy termin płatności za zrealizowaną dostawę 21 dni od momentu przekazania 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
6) wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące 

elementy zamówienia:  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

7) korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
zastrzegamy, że informacje: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

(wymienić czego dotyczy) 
zawarte w następujących dokumentach 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................



 

 

............................................................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

 
jest ...................................................................................................................................... 
 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .............................. 

E. Wykonawca jest*: 
małym, 
średnim,  
dużym przedsiębiorcą 
Informacja ma charakter statystyczny wymagany w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego  
* niepotrzebne skreślić 

………………………………………………………. 
pieczęć Wykonawcy 

...................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
 

  



 

 

 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Przystępując do postępowania na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego WCH.2420.10.2017.HS 
działając w imieniu Wykonawcy:  

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam 
warunki udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP 
wykluczy: 
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w 
stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 



 

 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 
1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy: 
1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania; 

2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów.  
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
co najmniej 1 dostawę urządzeń laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż:  
Zadanie 1  20 000,00PLN 
Zadanie 2  17 500,00PLN 
Zadanie 3  10 000,00PLN 
Zadanie 4    5 000,00PLN 
Zadanie 5  13 000,00PLN 
 

………………………………………………………. 
pieczęć Wykonawcy 

..................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

  



 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
WZÓR UMOWY 

 

Załącznik nr 5 
Postępowanie: ……………………………… 

Wzór umowy 
U M O W A  Nr WCH.2420….2017.HS 

na dostawy 
 

sporządzona w dniu ........................................... na podstawie przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2164 z 
późniejszymi zmianami) 
pomiędzy:  
 
Uniwersytetem Wrocławskim -Wydziałem Chemii, Wrocław pl. Uniwersytecki 1 
nr identyfikacyjny NIP  896-000-54-08  reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części "Zamawiającym"  
 
a  
 
firmą:   
zarejestrowaną pod numerem ….. w  
z siedzibą w  
nr identyfikacyjny NIP:  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części "Wykonawcą" 
 

§ 1 
Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.  

 
§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja oraz uruchomienie sprzętu 
laboratoryjnego (postępowanie………..) wraz z przeszkoleniem pracowników Wydziału 
Chemii w zakresie obsługi. Szczegóły techniczne dotyczące zamówienia określa załącznik 
stanowiący integralną cześć umowy. 
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 
1. Za przedmiot zamówienia określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne w 
wysokości  
netto:     
VAT 23%:    
Wartość brutto:  (słownie) 
2. W cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym: koszty 
dostawy i ubezpieczenia, wniesienia, montażu, instalacji i uruchomienia aparatury oraz 



 

 

przeszkolenia pracowników Wydziału Chemii. Aparatura jest kompletna ze wszystkimi 
podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia.  
3. Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji umowy pociąga za 
sobą zmianę wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1 bez konieczności zmiany 
niniejszej umowy. 
4. Ustalona w ust. 1 kwota netto nie podlega zmianie.  
5. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 
§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) Ubezpieczenie, dostawa i wniesienie aparatury do pomieszczenia na Wydziale 

Chemii przy  Joliot-Curie 14 we Wrocławiu wskazanego przez Zamawiającego na 
instalacje  

b)  Montaż, instalacja i uruchomienie aparatury u Zamawiającego w obiekcie Wydziału 
Chemii przy  Joliot-Curie 14 we Wrocławiu oraz przeszkolenie  pracowników 
Wydziału Chemii 

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

2. Za datę podpisania umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego 
przez Zamawiającego egzemplarza umowy. 
3. Termin dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy oraz przeszkolenie 
pracowników ustala się najpóźniej do …………. dni od daty podpisania umowy tj. od dnia 
………………..  
4. Wydanie towaru będącego przedmiotem umowy musi być poprzedzone badaniem 
technicznym, które przeprowadzą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Miejscem 
przeprowadzenia badania jest siedziba Zamawiającego przy ul.Joliot-Curie 14 we Wrocławiu 

§ 5 
1. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu -najpóźniej na 24 godziny przed 
dostawą. Odbiór nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych stron.  
2. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał:  
. datę odbioru technicznego,  
. markę urządzenia,  
. numer urządzenia, 
. szkolenie personelu,  
. stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia,  
. inne postanowienia.  
W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z 
powodu wad, nie sporządza się protokołu odbioru a Zamawiający przekazuje Wykonawcy 
podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. Dokonanie odbioru przedmiotu 
zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu 
rękojmi lub gwarancji jakości.  
3. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia:  
- instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim lub angielskim 
-dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę 
gwarancyjną lub inny równoważny dokument zawierający informacje o udzielonej gwarancji).  
4. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym dostarczony towar został wydany, 
zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę.  

§6 
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonej aparatury 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 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres  
……….  miesięcy. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz 
pracę i dojazd serwisu. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po 
odbiorze przedmiotu umowy. 
2. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego 
użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) nastąpi w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia usterki.  
3. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia 
zgłoszenia (faksem lub e-mailem) usterki. W przypadku uszkodzeń wymagających odesłania 
wadliwego elementu do siedziby producenta, naprawa gwarancyjna będzie wykonana w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni. 
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 2 naprawy tego samego elementu. 
7. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu zamówienia lub usunięcia wad 
nie dopełni 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.  
8. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, 
przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione.  
9. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez:  

§ 8 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia – określony 
w§ 2 niniejszej umowy -kwotę w wysokości …………… brutto przelewem bankowym w ciągu 
21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.  
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół 
zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  
3. Wykonawca nie może przenieść należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz 
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób 
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 9 
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał 
prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień 
opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni w wysokości 0,4% za każdy 
dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo 
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.  
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1% wartości brutto umowy za 
każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad. Jeżeli 
opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy 
lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy.  



 

 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, oraz odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy. 
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 
należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienia. 

§ 10 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
powstało na skutek okoliczności siły wyższej. 
2. Termin wykonania zostanie zawieszony na czas trwania siły wyższej i biegnie dalej po jej 
ustaniu.  
3. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności zewnętrzne, które pomimo 
zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań, w normalnym zakresie, nie 
mogą być przez strony przewidziane oraz którym strony nie mogą zapobiec bądź się im 
przeciwstawić w sposób skuteczny. 

§ 11 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i 
ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów zamieszkania właścicieli 
firmy w okresie obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz nie zakończonych rozliczeń 
z nich wynikających pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na 
ostatni adres podany przez Wykonawcę 

§ 12 
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

§ 13 
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na 
drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego.  

§ 14 
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.  
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem 
art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz określa warunki tych zmian przez:  
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany nazwy, siedziby stron umowy, oraz innych 

danych identyfikacyjnych 
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta i/lub typu dostarczanej aparatury 

na wniosek Wykonawcy pod warunkiem że oferowana aparatura będzie takiej samej lub 
lepszej jakości oraz w tej samej lub niższej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność 
dokonania takiej zmiany 

3. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności wymaga formy 
pisemnej.  
4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 
1 egz. dla Wykonawcy, 
2 egz. dla Zamawiającego 
Umowę sporządziła Hanna Skornowicz   
Płatne: 

Z A M A W I A J Ą C Y     W Y K O N A W C A 
 


