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Warszawa, dnia 22.04.2022 r. 

 

Zamawiający: 

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych  

Polskiej Akademii Nauk 

Adres: ul. Bedrzycha Smetany 2 

00-783 Warszawa 

Wykonawca zaproszony do negocjacji: 

Th. GeyerPolska Sp. z o.o. 

ul. Czeskiej 22A 

03-902 Warszawa 

sales@thgeyer.pl  

 

Postępowanie nr: IMOL/ZP/08/2022 

 

 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej 

ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest:  

„Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych – postępowanie 2” 

 

I. Przedmiot negocjacji  

1. Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie szczegółowych warunków realizacji przedmiotu zamówienia. 

Ze względu na zastosowaną przesłankę trybu zamówienia z wolnej ręki art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, w toku 

negocjacji zmianie nie mogą ulec pierwotne (tj. określone w SWZ w postępowaniu nr IMOL/ZP/05/2022) 

warunki zamówienia w sposób istotny, tj. OPZ, wymagania związane z realizacją zamówienia, 

wymagania proceduralne, w tym warunki udziału w postępowaniu oraz projektowane postanowienia 

umowy. Poprzez „istotną zmianę pierwotnych warunków zamówienia” należy rozumieć modyfikację, 

polegającą na wprowadzeniu zmian, które gdyby zostały ujęte w treści pierwotnej procedury udzielenia 

zamówienia miałyby wpływ na zmianę potencjalnego kręgu wykonawców. 

2. Zamówienie podzielone jest na cztery części: 

1) część I: Filtry; 

2) część II: Membrany; 

3) część III: Materiały do hodowli komórkowej; 

4) część IV: Pozostałe materiały zużywalne (plastiki). 

4. Zakresem negocjacji objęte będą przede wszystkim następujące warunki realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

1) Cena; 
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2) Termin płatności faktury – przy czym Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być 

krótszy niż 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury; 

3) Uśredniony termin dostawy; 

 

II. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu 

1. Podstawy wykluczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 

pkt. 4 ustawy Pzp. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 108 ust. 1 

oraz 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów 

wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4 

ustawy Pzp. 

2. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu – Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych 

wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

III. Dokumenty wymagane od Wykonawcy 

1. Oświadczenia dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.  

2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wymienionych 

poniżej: 

- kart katalogowych produktów lub innych dokumentów przedstawiających wszystkie parametry  

zamówienia wyszczególnione w OPZ. Dokument ten może stanowić wydruk ze strony www lub 

zestawienie przygotowane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza powyższą dokumentację w języku 

polskim i angielskim – dotyczy wszystkich części; 

3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia. 

4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru. 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcą odbywa się wyłącznie za pomocą Systemu 

https://platformazakupowa.pl/pn/imol (zakładka „wyślij wiadomość do zamawiającego”). 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pomocą Systemu, o 

którym mowa w pkt 1. 

3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III, sporządza się w formie lub postaci elektronicznej 

oraz przekazuje za pomocą Systemu, o którym mowa w pkt 1.  

4. Oświadczenia, o których mowa w pkt III ppkt 1, należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

negocjacji. 

5. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt III ppkt 2, należy przekazać Zamawiającemu 

przed rozpoczęciem negocjacji. 

6. Dokumenty, o których mowa w pkt III pkt 3-5, należy przekazać Zamawiającemu nie później niż wraz 
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z zawarciem umowy. 

 

V. Termin negocjacji 

Negocjacje będą prowadzone drogą elektroniczną za pomocą Systemu 

https://platformazakupowa.pl/pn/imol (zakładka „wyślij wiadomość do zamawiającego”), począwszy od 

dnia przekazania niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu 

terminu, dopuszcza się możliwość spotkań z wykorzystaniem programu Google Meet.  

 

Osoby reprezentujące Wykonawcę w negocjacjach powinny wykazać się stosownym uprawnieniem w tym 

zakresie (np. przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie do udziału w 

negocjacjach nie wynika z właściwego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo sporządza się w formie lub postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo musi 

być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa w formie lub postaci elektronicznej pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika. Zamawiający dopuszcza także złożenie 

pełnomocnictwa w formie elektronicznej poświadczonej przez notariusza i opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym notariusza poświadczającego jego zgodność z oryginałem. 

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracji 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów 

i  Maszyn Molekularnych 

Radosław Jodzis 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;  

2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy; 

3) Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy; 

4) Załącznik nr 3a – Formularz cenowy; 

5) Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 

6) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o aktualności; 
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