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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273230-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Odczynniki chemiczne
2021/S 104-273230

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Danielewska-Drzazga
E-mail: katarzyna.danielewska-drzazga@uwr.edu.pl 
Tel.:  +48 713752004
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.uni.wroc.pl/375/280/dostawy-powyzej-214-000-euro.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – zadania
Numer referencyjny: BZP.2710.18.2021.KDD

II.1.2) Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego obejmująca 12 Zadań
3. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia na odczynniki 
chemiczne, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów 
pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy.
4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert tj.: najpierw 
dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, w zakresie podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 513 033.85 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 1: Ilość poz. 21
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
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zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 378.22 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zadanie nr 2: Ilość poz. 1
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
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jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 3: Ilość poz. 1
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.3 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 20 258.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 4: Ilość poz. 44
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.4 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 4
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
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zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 595.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zadanie nr 5: Ilość poz. 19
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.5 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 5
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 910.35 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
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jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 6: Ilość poz. 352
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.6 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 6
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 231 699.06 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 7: Ilość poz. 111
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.7 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 7
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
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zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 86 151.92 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zadanie nr 8: Ilość poz. 24
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.8 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 8
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 988.10 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
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jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 9: Ilość poz. 2
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.9 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 9
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 16 384.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 10: Ilość poz. 5
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.10 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 10
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
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zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 024.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zadanie nr 11: Ilość poz. 3
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.11 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 11
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 357.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
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jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 12: Ilość poz. 2
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.12 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
– Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 12
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który 
stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik 
nr 4 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
Z wymogami Zamawiającego.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 
zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 
Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty 
Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany 
jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ 
– Formularz asortymentowo – cenowy, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego 
przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) podanie producenta i nr katalogowego oferowanego 
produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na 
zaoferowane produkty - dotyczy Zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.
5. Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 
termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania nr 1 – 12: do 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.
Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji poszczególnych dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 2 287.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy: umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi 
jako pierwsza. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin 
ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 uPzp
1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga zdolności do 
występowania w obrocie gospodarczym
1.2.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych 
uprawnień
1.2.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie
1.2.4.zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie dla Zadania nr 6 i 7.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie 
ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawą odczynników chemicznych na kwotę: Dla Zadania nr 6: min. 
150 000 zł brutto; Dla Zadania nr 7: min. 50 000 zł brutto.
W przypadku składania oferty na Zadanie nr 6 i 7, wystarczającym będzie, by Wykonawca wykazał się dostawą 
spełniającą warunek dla Zadania 6.
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 
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w DUUE, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://
www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie dla pozostałych Zadań
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców, Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z 
Wykonawców samodzielnie
3.Zgodnie z art. 116 ust. 1 uPzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym 
etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia
4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.4. powyżej, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.1.W 
takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.2.4 
powyżej spełnić go samodzielnie. 4.2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty 
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt 1.2.4 powyżej, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy4.3.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna 
lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.4.4.Wykonawca nie może, 
po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotu 
udostępniającego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I.OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1.Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa wart. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu 
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 
Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonym 
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
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zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ - wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 2 do SWZ.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ, składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie,
W jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
1.2. (jeżeli dotyczy) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz ze swoim JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
W postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.3. Sporządzając oświadczenie JEDZ można skorzystać z nieodpłatnego narzędzia wspierającego 
Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej, 
udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem http://espd.uzp.gov.pl/
1.4. W oświadczeniu JEDZ należy wypełnić w całości Część nr II, Część nr VI.
W Części nr III należy wypełnić w całości punkty A, B, C i D.
W Części IV należy wypełnić wyłącznie sekcję αlfa - ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów 
kwalifikacji
2. (jeżeli dotyczy) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
II. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
W wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia:
3.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego:
3.1.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 
w zakresie:
• wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, dotyczącej prawomocnego skazania za określone przestępstwa;
• wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego;
• wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a uPzp;
• wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
aresztu;
• wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, 
za które wymierzono karę aresztu;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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3.1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp,
O braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 
do SWZ.
3.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3.1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający 
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3.1.5. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3.1.6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
• w art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp;
• w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego;
• w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji;
• w art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
• w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1170);
• w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny;
• w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c uPzp;
• w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia 
wolności lub karę grzywny;
• w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 uPzp.
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.2. potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej i zawodowej
3.2.1. dla zadania nr 6 i 7: wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa 
termin składania ofert, 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 określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi 
Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3.1, dotyczących tych podmiotów, 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z 
Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa
W pkt 3.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z 
postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3.1.1 powyżej – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1.1 powyżej
6.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
o których mowa w pkt 3.1.4 powyżej lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.1.5 powyżej – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
6.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału SWZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, 
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
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której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 6.3 niniejszego rozdziału stosuje się.
8. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 6-7 stosuje się odpowiednio.
9. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych 
środków dowodowych.
10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane 
umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1.
11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy, który określa warunki realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że na każde Zadanie będzie zawierał 
osobna umowę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ 
dokonywane będą w PLN

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Oferty należy przesłać za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamawiający przy wyznaczaniu terminu składania ofert skorzystał z art. 138 ust. 4 uPzp.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
Dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w
Formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem).

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
I.OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
1.Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2.Oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 uPzp złożonego na formularzu JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ)
3.Formularza asortymentowo-cenowego – wypełniony i podpisany odpowiednio załącznik nr 3-1 - 3.12 (dotyczy 
Zadania, na które składana jest oferta)
4.(jeżeli dotyczy) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności 
przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 26.2 i 26.3 SWZ, udowadniające, że 
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 
zamówienia.
5. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o 
którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ)
6.(jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału XI SWZ.
7.(jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.
II Sposób komunikacji określono w rozdz. VIII SWZ.
III. Sposób składania ofert określono w rozdz. XI SWZ.
IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. III SWZ.
V. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Szczegóły określa rozdz. XI
Pkt 8 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. uPzp).
2. Środki ochrony prawnej przysługują 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.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2021
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