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nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz .U. Nr 223, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 z późn. zm.).
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę rotacyjnej wyparki próżniowej z wyposażeniem
1. Informacje wprowadzające
1.1 Dane Zamawiającego: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
NIP: 525-000-89-33
REGON: 000325848
Dokładny adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-22 632-66-81
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: kpiskor@icho.edu.pl
Znak Postępowania: ZP-2401-5/10
Strona, na której znajduje się SIWZ:
http://www.icho.edu.pl/PL/Przetargi/Przetargi_new.htm
1.2 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1.2.1 „Instytut”, „IChO PAN” lub „Zamawiający” – Instytut Chemii Organicznej PAN.
1.2.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji.
1.2.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
1.2.4 „Ustawa” lub „Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych.
1.2.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego
przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 3 SIWZ.
1.2.6 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę
na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania Zamówienia.
1.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym
czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia
takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie
Zamawiającego, oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od
Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.
2. Tryb udzielenia Zamówienia:
2.1. Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest w trybie Przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z dnia 29 listopada
2007 z późniejszymi zmianami), przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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3. Opis przedmiotu Zamówienia:
3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa rotacyjnej wyparki próżniowej, wyposażonej w
pompę próżniową oraz układ do regulacji próżni dla Instytutu Chemii Organicznej
PAN w Warszawie, jej instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz
przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczona rotacyjna wyparka próżniowa musi spełniać wymagania nie gorsze niż:
1. Rotacyjna wyparka próżniowa


Konfiguracja szkła: chłodnica pionowa

ze zgrupowanym

układem

króćców

przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła
próżni.


Powierzchnia kondensacji: min. 1500 cm2



Sterowanie: pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na słupku powyżej kolby
destylacyjnej

w

celu

ergonomicznej

obsługi

wyparki

(brak

możliwości

przypadkowego zachlapania).


Prędkość obrotowa: płynna regulacja w zakresie nie mniejszym niż 20 – 280 min-1



Porty komunikacyjne: 2x RS-485



Mocowanie kolby destylacyjnej: system do szybkiego mocowania i zdejmowania
kolby destylacyjnej.



Napęd: cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie.



Podnoszenie kolby: elektryczne. Automatyczne podniesienie kolby destylacyjnej w
przypadku zaniku zasilania.



Rozmiar kolb destylacyjnych możliwych do zamontowania: 50 – 4000 ml



W zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemności 1 litra każda



Butelka Woulff’a



IP klasa: 21



Deklaracja zgodności CE

Łaźnia wodno-olejowa:


Pojemność misy: 4 litry
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Maksymalny rozmiar kolby: 4 litry



Zakres temperatury: 20 – 180°C



Odchylenie temperaturowe: ± 2°C



Wyświetlacz: zintegrowany wyświetlacz graficzny LCD umożliwiający równoczesny
odczyt temperatury zadanej i aktualnej w łaźni



Wykonanie misy łaźni ze stali nierdzewnej



Łaźnia z możliwością odłączania od bazy (system bezprzewodowy)



IP klasa: 21



Deklaracja zgodności CE
2. Membranowa pompa próżniowa, dwustopniowa, chemoodporna



Próżnia końcowa nie gorsza niż 10 mbar



Wydajność nie mniejsza niż 1.8 m3/h



Możliwość płynnej regulacji prędkości pracy pompy.



Silnik bezszczotkowy



Chemicznie odporna



Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne



System samoczynnego przedmuchiwania membran



Łatwa, wizualna ocena zużycia membran bez rozbierania pompy



Poziom hałasu poniżej 50 dB (A)



Klasa bezpieczeństwa: IP 34



Port do komunikacji z elektronicznym kontrolerem próżni i wyparką rotacyjną: RS485



Deklaracja zgodności CE
3. Kontroler próżni



Mechaniczny manometr wskazówkowy z wieloobrotowym zaworem iglicowym do
regulacji wielkości próżni w wyparce.



Zakres pomiarowy: od 1 000 do 0 mbar (hPa)



Możliwość mechanicznego zintegrowania manometru z blokiem wyparki
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3.2.Wymagania dodatkowe:


Wszystkie akcesoria, niezbędne przewody do podłączenia wody oraz próżni
stanowiące o możliwości zmontowania i oddania do użytku całości jako systemu
kompletnego, gotowego do pracy zgodnie z wymaganym przeznaczeniem dostarczy
Wykonawca.



Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na
terenie Polski oraz certyfikat jakości producenta ISO 9001 (Wykonawca
udokumentuje to poprzez dołączenie do oferty odpowiedniego oświadczenia).

3.3.Gwarancja:
Okres gwarancji: min. 24 miesięce
Dodatkowo punktowane będzie przedłużenie okresu gwarancji o kolejny rok
Czas reakcji serwisu w przypadku awarii: max 48h (przez czas reakcji serwisu
Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego od
momentu zgłoszenia awarii)
3.4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Niniejsze postępowanie
dotyczy

Części

I

przedmiotu

zamówienia.

Na

pozostałe

części

zostaną

przeprowadzone osobne postępowania.)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania Zamówienia:
Nie później niż osiem tygodni od daty podpisania umowy.
Dodatkowo punktowane będzie skrócenie terminu realizacji zamówienia.
5. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)

posiadania wiedzy i doświadczenia;
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c)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

d)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu spełnią Wykonawcy, którzy:
a)

wykonali w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 dostawy
polegające na dostarczeniu rotacyjnej wyparki próżniowej wyposażonej w
pompę próżniową oraz układ do regulacji próżni o wartości nie mniejszej niż
zaproponowana w ofercie Wykonawcy

5.3. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„Spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów
i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej
wymienione warunki.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
6.1.Wykonawcy, dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, winni
złożyć wraz z ofertą:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy na
formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert dostaw
określonych w pkt. 5.2.a) SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz dołączonymi dokumentami potwierdzającymi, iż te
dostawy zostały wykonane należycie;
6.2. Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, winni
złożyć wraz z ofertą:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu
zgodnym z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3. Inne dokumenty wymagane przy składaniu oferty:
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a) pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność
z oryginałem) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby
upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.
6.4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 6.1. i 6.2.
6.5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu

do

nich

zaświadczenie

właściwego

organu

sądowego

lub

administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.2.b,
Wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6.8. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 Wykonawca składa w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu
potwierdzenia barku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub przedstawienie ich
w niewłaściwej formie (np.: niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego
postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 Ustawy.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, bądź za pośrednictwem
faxu bądź drogą elektroniczną.
7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty za pomocą
faxu lub poczty elektronicznej to każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane na nr faksu lub adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią
pisma i uznaje je za złożone w terminie.
7.4.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści
SIWZ jest:
Katarzyna Piskorek e-mail: kpiskor@icho.edu.pl
numer fax Zamawiającego: (022) 632-66-81
7.5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane
będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
(art.38).
7.6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.
8. Wyjaśnienia oraz uzupełnienia i zmiany dotyczące SIWZ
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8.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert (pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert).
8.2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udostępni na stronie
internetowej www.icho.edu.pl.
8.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie zamieszcza ją także na stronie:
www.icho.edu.pl.
8.4. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
8.5. Każda modyfikacja będzie stanowić treść SIWZ.
8.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej: www.icho.edu.pl.
9. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania
umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
10. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią „Formularza oferty” i dodatkowo
powinna zawierać:
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Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o przedmiotowe Zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o Zamówienie publiczne
– stosowne pełnomocnictwo, winno być załączone do oferty;



Dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6. SIWZ;



Oświadczenie na temat posiadania przez Wykonawcę autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski oraz certyfikatu jakości
producenta ISO 9001;



Parafowany wzór umowy (Zał. Nr 4 do SIWZ);



Wraz z ofertą zostanie dostarczony opis przedmiotu zamówienia, wraz z
symbolami,

numerami

katalogowymi

oraz

nazwami

producentów,

potwierdzający, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego;
c) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
d) Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania
lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w sposób zapewniający
pełną czytelność jej treści.
e) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść winny
być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę (w przypadku oferty wspólnej
przez każdego partnera lub pełnomocnika). Wszelkie zmiany w treści oferty
(poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez
Wykonawcę.
f) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść winny
być kolejno ponumerowane oraz ze sobą trwale połączone w sposób
uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
g) Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.
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Koperta powinna zawierać wyraźne oznaczenie:
„Oferta. Nie otwierać przed dniem 12.05. 2010 r. godz. 1400”
h) Niespełnienie wymagań określonych w pkt. e – g nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
i) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta,
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ”ZMIANA”.
12. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:
a)

Oferta winna być złożona w Instytucie Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka
44/52, 01-224 Warszawa, w pokoju 27 w terminie do dnia 12.05.2010 r. do
godziny 1330.

b) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
c)

Oferty zostaną otwarte w Instytucie Chemii Organicznej PAN , ul. Kasprzaka
44/52, w sali Konferencyjnej (parter), w dniu 12.05. 2010 r. o godzinie 1400.

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
a)

Cena oferty może być tylko jedna.

b) Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty, podatki, opłaty związane z wykonaniem
Zamówienia, transport przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego.
c)

Cena oferty musi być wyrażona w PLN (cyfrowo i słownie) z wyodrębnieniem
podatku VAT.

d)

Cena w PLN obowiązuje strony bez względu na ewentualne zmiany kursów walut.

e)

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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14. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria:
a) Cena

60 %

b) Termin realizacji zamówienia

35 %

b) Gwarancja

5%

Ad a) Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia otrzyma
60 pkt. Każdy następny otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
N = 60 * (cena najniższa/cena danej oferty)
Ad b) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji zamówienia otrzyma
35 pkt. Każdy następny otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
N = 35 * (termin najkrótszy/termin danej oferty)
Ad c) Za przedłużenie gwarancji o kolejny rok Wykonawca otrzyma 5 pkt.
Punktacja będzie podana z dokładnością do 0,5 punktu. Maksymalna, możliwa do
uzyskania liczba punktów wynosi 100.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących

treści

złożonej

oferty.

Wykonawca

będzie

zobowiązany

do

przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający poprawi omyłki na podstawie art. 87 ust 2. Ustawy. O poprawieniu
omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawców, których oferty zostały poprawione.
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Brak uwag.

16. Istotne dla stron postanowienia umowy:
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Zawarte są w załączniku nr 4.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
17.1. Informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo
zamówień publicznych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”.
18. Warunki Płatności
18.1. Zamawiający dokona płatności na rzecz wybranego Wykonawcy, po zrealizowaniu
przez niego przedmiotu zamówienia. Termin realizacji płatności – w ciągu 14 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury/faktur VAT.
18.2. Podstawą do wystawienia faktury/faktur VAT będzie protokół odbioru technicznego
dostarczonego sprzętu – bez zastrzeżeń – podpisany zgodnie przez Wykonawcę
i Zamawiającego po przeprowadzeniu czynności określonych w punkcie 3 SIWZ.

19. Inne
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.

Załączniki:
Zał. Nr 1 – Formularz oferty
Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Zał. Nr 4 – Wzór umowy
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