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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110474-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Aparatura do wykrywania i analizy
2020/S 047-110474

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna
Adres pocztowy: ul. Winiarska 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-654
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilian Chorostecki
E-mail: e_chorostecki@itd.poznan.pl 
Tel.:  +48 618492400
Adresy internetowe:
Główny adres: www.itd.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: naukowo-badawcza

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aparatury i urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb Zamawiającego wraz z
przeszkoleniem personelu Zamawiającego.
Numer referencyjny: PN/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
38430000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:e_chorostecki@itd.poznan.pl
www.itd.poznan.pl
www.platformazakupowa.pl
www.platformazakupowa.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie aparatury i urządzeń laboratoryjnych dla
potrzeb Zamawiającego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na
6 części:
— część nr 1: Komora klimatyczna z szybkimi zmianami temperatury z niezbędnym wyposażeniem,
— część nr 2: Komora mgły solnej z modułem suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem,
— część nr 3: Urządzenie do preparacji cząstek lignocelulozowych,
— część nr 4: Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) wraz z niezbędnym
wyposażeniem,
— część nr 5: Zestaw aparatury: Chromatograf cieczowy (UHPLC) z detektorem fluorescencyjnym (FLD),
detektorem UV-Vis z matrycą diodową oraz detektorem wyładowań koronowych wraz z niezbędnym
wyposażeniem,
— część nr 6: Analizator rtęci wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Komora klimatyczna z szybkimi zmianami temperatury z niezbędnym wyposażeniem.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38430000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, ul. Winiarska 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Komora klimatyczna z szybkimi zmianami temperatury z niezbędnym wyposażeniem, zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia, który zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 196
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie finansowane ze środków pochodzących z programu pn.: „Wzmocnienie potencjału badawczego
Instytutu Technologii Drewna wspierającego zrównoważony rozwój budownictwa drewnianego, przemysłu
drzewnego i meblarstwa – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr
umowy RPWP.01.01.00-30-0003/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komora mgły solnej z modułem suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38430000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, ul. Winiarska 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Komora mgły solnej z modułem suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem, zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie finansowane ze środków pochodzących z programu pn.: „Wzmocnienie potencjału badawczego
Instytutu Technologii Drewna wspierającego zrównoważony rozwój budownictwa drewnianego, przemysłu
drzewnego i meblarstwa – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr
umowy RPWP.01.01.00-30-0003/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenie do preparacji cząstek lignocelulozowych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38430000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, ul. Winiarska 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Urządzenie do preparacji cząstek lignocelulozowych (laboratoryjna skrawarka do wytwarzania wiórów z
przeznaczeniem dla produkcji płyt wiórowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który
zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 196
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie finansowane ze środków pochodzących z programu pn.: „Wzmocnienie potencjału badawczego
Instytutu Technologii Drewna wspierającego zrównoważony rozwój budownictwa drewnianego, przemysłu
drzewnego i meblarstwa – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr
umowy RPWP.01.01.00-30-0003/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) wraz z niezbędnym wyposażeniem
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, ul. Winiarska 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) wraz z niezbędnym wyposażeniem,
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie finansowane ze środków pochodzących z programu pn.: „Wzmocnienie potencjału badawczego
Instytutu Technologii Drewna wspierającego zrównoważony rozwój budownictwa drewnianego, przemysłu
drzewnego i meblarstwa – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr
umowy RPWP.01.01.00-30-0003/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw aparatury: Chromatograf cieczowy (UHPLC) z detektorem fluorescencyjnym (FLD), detektorem UV-Vis
z matrycą diodową oraz detektorem wyładowań koronowych wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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38432200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, ul. Winiarska 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw aparatury: Chromatograf cieczowy (UHPLC) z detektorem fluorescencyjnym (FLD), detektorem UV-Vis
z matrycą diodową oraz detektorem wyładowań koronowych wraz z niezbędnym wyposażeniem., zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 84
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie finansowane ze środków pochodzących z programu pn.: „Wzmocnienie potencjału badawczego
Instytutu Technologii Drewna wspierającego zrównoważony rozwój budownictwa drewnianego, przemysłu
drzewnego i meblarstwa – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr
umowy RPWP.01.01.00-30-0003/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Analizator rtęci wraz z niezbędnym wyposażeniem
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, ul. Winiarska 1
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II.2.4) Opis zamówienia:
Analizator rtęci wraz z niezbędnym wyposażenie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
który zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 56
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie finansowane ze środków pochodzących z programu pn.: „Wzmocnienie potencjału badawczego
Instytutu Technologii Drewna wspierającego zrównoważony rozwój budownictwa drewnianego, przemysłu
drzewnego i meblarstwa – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr
umowy RPWP.01.01.00-30-0003/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzeni

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część nr 1
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną (1) dostawę komory klimatycznej o wartości nie mniejszej niż
300 000 PLN brutto.
Część nr 2
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną (1) dostawę komory mgły solnejo wartości nie mniejszej niż
240 000 PLN brutto.
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Część nr 3
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną (1) dostawę urządzeń do preparacji cząstek
lignocelulozowych o wartości nie mniejszej niż 240 000 PLN brutto.
Część nr 4
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną (1) dostawę chromatografu gazowego z detektorem
wychwytu elektronów (GC-ECD) o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto.
Część nr 5
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną (1) dostawę chromatografu cieczowego (UHPLC) z
detektorem fluorescencyjnym (FLD) o wartości nie mniejszej niż 120 000 PLN brutto.
Część nr 6
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną (1) dostawę analizatora rtęci o wartości nie mniejszej niż 120
000 PLN brutto.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V.3.1, Zamawiający
będzie żądał, zgodnie z pkt VI.5.1 SIWZ następujących dokumentów:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 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
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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 i potwierdzać wykonanie dostawy zgodnie z warunkiem określonym w
pkt. V.3.1 odpowiednio dla każdej części.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający będzie żądał, zgodnie z pkt VI.5.1 SIWZ następujących dokumentów:
1) opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. opisu technicznego i/lub katalogu producenta,
które pozwolą na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia i jej wszystkich elementów z
wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ dla poszczególnych części. Zamawiający dopuszcza opis
techniczny w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski;
2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych
przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia dla
części nr 1 i 2.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/04/2020
Czas lokalny: 09:30

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:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań, pok.
235, piętro II, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12–23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, a także którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 24aa ustawy, zastosuje „procedurę odwróconą”.
W związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
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3. Do oferty Wykonawca dołącza – aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie w postaci jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku
nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga wadium: część nr 1: 15 000 PLN; część nr 2: 10 000 PLN; część nr 3: 10 000 PLN;
część nr 4: 5 000 PLN; część nr 5: 12 000 PLN; część nr 6: 3 500 PLN. Dla wszystkich części 55 500 PLN.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
będzie żądał zgodnie z pkt VI.5. SIWZ następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z pkt VI.9 SIWZ.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, po uprawomocnienia
się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich
Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do
składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do
otrzymywania należnych płatności (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą).
8. Umowa zostanie zawarta zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
9. Pozostałe informacje: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy; Zamawiający nie przewiduje
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2020

www.uzp.gov.pl/kio

