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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +4812-663-39-03 
e-mail: bzp@uj.edu.pl 

https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl 
 

 

 
 

 

Kraków, dnia 15 listopada 2022 r. 

  

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

zwana dalej w skrócie SWZ 

 

Rozdział I – Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 

2. Jednostka prowadząca sprawę: 

2.1 Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków;  

tel.: +4812 663-39-03;  

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek; 7:30 do 15:30; z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 

2.2 strona internetowa (adres url): https://www.uj.edu.pl/; https://przetargi.uj.edu.pl/ 

2.3 narzędzie komercyjne do prowadzenia postępowania: https://platformazakupowa.pl   

2.4 adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane 

będą   zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio    związane z postępowaniem (adres profilu nabywcy – narzędzie 

komercyjne): https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu  

 

Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., 

poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, oraz zgodnie z wymogami określonymi 

w niniejszej SWZ. 

2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP 

oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w sprawach nieuregulowanych 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. 

zm.). 

3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 

dwukanałowego układu GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją SPME, zestawu do 

charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych oraz 

wysokorozdzielczego spektrometru ASA w ramach projektu ATOMIN 2.0 dla Wydziału 

Chemii UJ, mieszczącego się przy ul. Gronostajowej 2, w Krakowie, kod: 30-387, w podziale 

mailto:bzp@uj.edu.pl
https://www.uj.edu.pl/
https://przetargi.uj.edu.pl/
https://www.uj.edu.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
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na trzy części: 

1.1 CZĘŚĆ I – Dwukanałowy układ GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją SPME; 

1.2 CZĘŚĆ II – Zestaw do charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek 

stałych i pyłów drogowych; 

1.3 CZĘŚĆ III – Wysokorozdzielczy spektrometr ASA z ciągłym źródłem promieniowania. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ATOMIN 2.0 − Centrum badań materiałowych 

w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-

badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, 

Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00, z dnia 22 grudnia 2020 r. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymaganych, minimalnych 

parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych oraz ilościowych zawiera załącznik A 

do SWZ.  

4. Wymagania ogólne: 

4.1 wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

zamawiającego, określonymi w SWZ i jej załącznikach, przy czym wymaga się od 

wykonawcy podania w treści załącznika 4 do formularza oferty /TREŚĆ OFERTY/ 

modelu, nazwy (firmy) producenta oferowanej aparatury, liczby sztuk oraz 

przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa 

poniżej, na zasadach opisanych w rozdziale IV SWZ; 

4.2 wykonawca musi zapewnić wykonanie zamówienia we wskazanych w rozdziale V 

terminach; 

4.3 wykonawca musi przedłożyć kalkulację cenową oferty, sporządzoną zgodnie z SWZ, 

uwzględniającą w szczególności koszty transportu, dostawy aparatury do jednostki 

zamawiającego – Wydział Chemii UJ, mieszczącego się przy ul. Gronostajowej 2, w 

Krakowie, kod: 30-387 (część I Laboratorium F0-25, część II Pracownia F0-13, część 

III Laboratorium F0-17) – wniesienia, montażu i jej uruchomienia; 

4.4 wykonawca musi zapewnić termin, sposób i zasady płatności, o których mowa 

w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy); 

4.5 wykonawca musi zaoferować gwarancję oraz czas reakcji serwisu na co najmniej 

minimalnym poziomie wskazanym w załączniku A do SWZ oraz w projektowanych 

postanowieniach umowy (we wzorze umowy);  

4.6 warunki serwisu oraz gwarancji (rękojmi) określone zostały również w ramach 

projektowanych postanowień umowy (wzór umowy). 

5. Składanie ofert równoważnych – przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny 

i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę. 

5.1 Ewentualne wskazanie w treści załącznika A do SWZ nazw własnych, znaków 

towarowych, patentów lub miejsc pochodzenia opisywanego przedmiotu zamówienia 

określa wyłącznie preferowaną jakość oraz poziom parametrów technicznych i/lub 

funkcjonalno-użytkowych, którymi zainteresowany jest zamawiający. Stąd też, 

wyraźnie podkreśla się, iż ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom 

pochodzenia towarzyszy zapis „lub równoważny”. 

5.2 Pod pojęciem „równoważności” rozumie się oferowanie aparatury posiadającej: 
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5.2.1 co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), co podane 

w załącznik A do SWZ i 

5.2.2 parametry techniczne na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez 

zamawiającego (w tym zakresie zamawiający dopuszcza również rozwiązania 

lepsze niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia 

technologicznej linii produkcyjnej). 

5.3 Każdy wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany wykazać w treści 

przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia 

spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe określone w SWZ, 

bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.  

6. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień 

Publicznych (CPV):  

6.1 dla CZĘŚCI I – 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza; 

6.2 dla CZĘŚCI II –  38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza; 

6.3 dla CZĘŚCI III – 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza. 

 

Rozdział IV – Przedmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą) 

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.: 

1.1 wypełnionego załącznika nr 5 do formularza oferty wraz z ewentualnym 

(fakultatywnym) potwierdzeniem oferowanych parametrów opisami technicznymi 

sporządzonymi przez producenta i/lub wydrukami ze stron internetowych 

producenta/ów, bądź katalogami producenta/ów, pozwalającymi na ocenę zgodności 

oferowanej aparatury oraz jej parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 

z wymaganiami postawionymi w treści SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie 

wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim. 

Wyżej wymienione opisy i/lub wydruki w razie ich złożenia muszą zostać opatrzone 

podpisem kwalifikowanym, zgodnie z zasadami niniejszej SWZ.  

2. W przypadku, gdy zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu 

spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca musi udowodnić 

w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane 

dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Powyższe 

nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych obligatoryjnie składanych wraz z ofertą na 

potwierdzenie równoważności. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania.  

5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 

środków dowodowych. 

 

Rozdział V – Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia (tj. wszystkie czynności nim objęte: transport, dostawa, montaż 

i uruchomienie – w odniesieniu do danej części zamówienia) musi zostać wykonany: 

1.1 dla CZĘŚCI I – w terminie do 70 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia 
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umowy; 

1.2 dla CZĘŚCI II – w terminie do 140 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia, 

tj. zawarcia umowy; 

1.3 dla CZĘŚCI III – w terminie do 70 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia, 

tj. zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.  

 

Rozdział VI – Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu 

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie wyznacza warunku 

w tym zakresie; 

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie; 

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie; 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie; 

5. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie 

oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców 

z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ. 

 

Rozdział VII – Podstawy wykluczenia wykonawców 

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych 

postanowieniami: 

1.1 art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2;  

1.2 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) – zwanej dalej „Ustawą 

sankcyjną”; 

1.3 art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 

nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., 

str. 1) – zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”; 

1.4 w przypadku, gdy na podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości 

zamówienia, zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu 

w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia, 

cytowanych powyżej. 

2. Stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania 

wykonawcę: 

2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1); 
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2.2 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury (art. 109 ust.1 pkt 4); 

2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 

ust. 1 pkt 5); 

2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady (art. 109 ust. 1 pkt 7); 

2.5 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8); 

2.6 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego 

lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9); 

2.7 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10). 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1 – 2.4 niniejszego rozdziału, zamawiający może nie 

wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, 

w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 

niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.2 

powyżej, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

 

Rozdział VIII – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 

1.1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII niniejszej SWZ, wykonawca musi 

dołączyć do oferty jednolity dokument (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

formularza ofertowego. Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy go 

pobrać ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, zapisać na dysku, a następnie 

zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: 

http://espd.uzp.gov.pl Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym. 

Serwis ESPD nie archiwizuje plików.  

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:  

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
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https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-

krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia dostępna jest Instrukcja 

Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim). 

Zamawiający podkreśla, że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

1.2 w celu potwierdzenia braku dodatkowych podstaw do wykluczenia wykonawca musi 

dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 835); 

1.3 w celu potwierdzenia braku dodatkowych podstaw do wykluczenia wykonawca musi 

dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 

L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1); 

2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 

2.1 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument (JEDZ), o którym mowa w ust. 1.1 oraz oświadczenia z ust. 1.2 i 1.3 powyżej 

składa każdy z wykonawców; Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym; 

2.2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy; 

3. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego – dotyczy 

wykonawcy najwyżej ocenionego w rankingu punktacji. 

3.1 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dziesięć (10) dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), tj.: 

3.1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej 

orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

3.1.2 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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, ofertę 

częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej; 

3.1.3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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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 

art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 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 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że 

wykonawca wskazał w treści JEDZ dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, z których zamawiający może je uzyskać; 

3.1.6 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

JEDZ złożonym do oferty, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 

art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6, art. 109 ust. 1 

pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 5 i od 7 do 10 ustawy PZP. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast: 

4.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w rozdziale VIII ust. 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 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem; 

4.2 zaświadczenia, o który mowa w rozdziale VIII ust. 3.1.3, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w rozdziale VIII ust. 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 ust. 3.1.5 



 
 

SWZ – Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwukanałowego układu GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją 

SPME, zestawu do charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych oraz 

wysokorozdzielczego spektrometru ASA w ramach projektu ATOMIN 2.0 

Znak sprawy 80.272.408.2022 
 

8 | S t r o n a  

powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

▪ nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

▪ 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

4.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 4.1-4.2, lub gdy dokumenty te 

nie odnoszą się do wszystkich przypadków z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, oraz w art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy, które wskazane są w rozdziale VII ust. 2 SWZ, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożonym przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Zapisy dotyczące ważności dokumentów wskazane 

rozdziale VIII ust. 4.1 i 4.2 stosuje się odpowiednio. 

5. Jeżeli wykonawca nie złożył JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne 

lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa (2) dni robocze, 

chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

 

Rozdział IX – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do kontaktów 

z wykonawcami 

1. Informacje ogólne. 

1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu 

narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy – 

narzędzie komercyjne: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu 

1.2 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1.2.1 akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl określone 

w regulaminie zamieszczonym w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za 

wiążący; 

1.2.2 zapozna się z instrukcją korzystania z https://platformazakupowa.pl, 

a w szczególności z zasadami logowania, składania wniosków o wyjaśnienie 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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treści SWZ, składania ofert oraz dokonywania innych czynności w niniejszym 

postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl dostępną na 

https://platformazakupowa.pl – link poniżej: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view  

lub w zakładce: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz będzie 

ją stosować. 

1.3 Wymagania techniczne i organizacyjne składania ofert, wysyłania i odbierania 

dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały 

na https://platformazakupowa.pl, w regulaminie zamieszczonym w zakładce 

„Regulamin” oraz instrukcji składania ofert (linki w ust. 1.2.2 powyżej). 

1.4 Wielkość plików: 

1.4.1 w odniesieniu do oferty – maksymalna liczba plików to 10 po 150 MB każdy; 

1.4.2 w przypadku komunikacji – wiadomość do zamawiającego max. 500 MB; 

1.5 Komunikacja między zamawiającym i wykonawcami odbywa się wyłącznie przy 

użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu 

1.5.1 W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 

a. przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

b. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych; 

c. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

d. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia 

wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

e. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia 

wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych; 

f. przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające 

z ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

g. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy; 

h. przesyłania odwołania/innych 

odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl i formularza: 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku: „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, 

że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

1.5.2 Zamawiający przekazuje wykonawcom informacje za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający 

zamieszcza na platformie w sekcji: „Komunikaty”. Korespondencja, której 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, 

będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl do 

konkretnego wykonawcy. 

1.5.3 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania 

komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl 

przesyłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec 

awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

1.5.4 Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa 

niezbędne   wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na 

https://platformazakupowa.pl, tj.: 

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie 

mniejszej niż 512 kb/s; 

b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 

2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden 

z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, 

lub ich nowsze wersje; 

c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet 

Explorer; 

d. włączona obsługa JavaScript, 

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący 

format plików .pdf. 

1.5.5 Szyfrowanie na https://platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu 

TLS 1.3. 

1.5.6 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 

oraz  dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

1.6 Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2452 z późn. zm) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (t. j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2415 z późn. zm.), tj.: 

a. dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta, składane są w oryginale w formie 

elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

W przypadku składania podpisu kwalifikowanego i wykorzystania formatu 

podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej 

ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w 

formacie XAdES. Oferta złożona bez opatrzenia właściwym podpisem 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy 

PZP, z uwagi na niezgodność z art. 63 tej ustawy; 

b. dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty 

elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów; 

c. jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci 

dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe 

odwzorowanie z dokumentem lub oświadczeniem w postaci papierowej, 

opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest równoznaczne 

z poświadczeniem przekazywanych dokumentów lub oświadczeń za zgodność 

z oryginałem; 

d. w przypadku przekazywania przez wykonawcę cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 

118 ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne 

z poświadczeniem za zgodność z oryginałem. 

e. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

(w odniesieniu do pełnomocnictw – zgodnie z zasadą opisaną w rozdziale XII 

ust. 7 niniejszej SWZ). 

2. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia 

oferty. 

2.1 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych  

zgodnym z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zaleca się wykorzystanie formatów: .pdf, .doc., .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się 

wykorzystanie formatów: .zip, 7Z. Do formatów powszechnych a nieobjętych treścią 

rozporządzenia zalicza się: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w 

takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

2.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl – adres 

profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, zgodnie z regulaminem, 

o którym mowa w ust. 1 tego rozdziału. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za   złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania 

z  https://platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty 

w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 

zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
https://platformazakupowa.pl/
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2.3 Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji składania ofert (linki 

w ust. 1.2.2 powyżej). Zamawiający zastrzega, że szyfrowanie oferty ma być dokonane 

za pomocą narzędzia wbudowanego w platformę zakupową. 

2.4 Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać uprzednio złożonej oferty. 

3. Do porozumiewania z wykonawcami upoważniona w zakresie formalno-prawnym jest – Piotr 

Molczyk, tel.: +4812 663-39-02. 

 

Rozdział X – Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział XI – Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert  do dnia 

15.03.2023 r. (włącznie) 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 
 

Rozdział XII – Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizacji całości/części przedmiotu 

zamówienia. 

2. Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu opisanych w rozdziale IX niniejszej SWZ. 

3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści art. 58 

ustawy PZP.  

4. Oferta musi być napisana w języku polskim. 

5. Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) 

uprawnioną do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego 

rejestru. KRS lub CEiDG wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba że zamawiający może 

uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa 

osoba, której umocowanie nie wynika z ww. dokumentów, wykonawca wraz z ofertą przedkłada 

pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi 

być dołączone pełnomocnictwo. Wraz  z pełnomocnictwem winien być złożony dokument 

potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.  

7. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej 

i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego 
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dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia 

dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  – 

Prawo  o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.).  

8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności 

musi zawierać: 

8.1 formularz oferty wraz z załącznikami, w tym: 

8.1.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ składa każdy 

z nich; 

8.1.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) – w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich; 

8.1.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 

nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 

2022 r., str. 1) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich; 

8.1.4 indywidualną kalkulację cenową oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy 

SWZ wraz z zestawieniem tabelarycznym oferowanej aparatury, zawierającym 

nazwę (firmę) producenta, model, liczbę sztuk /TREŚĆ OFERTY/; 

8.1.5 pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej) lub inny dokument 

potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy; 

8.1.6 wykaz podwykonawców; 

8.1.7 przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z zapisami rozdziału IV; 

8.1.8 KRS lub CEiDG – o ile nie podano w JEDZ danych do ogólnodostępnych baz; 

8.1.9 dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowana aparatura objęta 

przedmiotem zamówienia, opodatkowana jest stawką podatku od towarów 

i usług VAT inną niż 23% (tj. 8%) – o ile dotyczy. 

9. Jeżeli wykonawca zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom postępowania 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, to składa w treści oferty stosowne oświadczenie zawierające wykaz 

zastrzeżonych dokumentów wraz z uzasadnieniem ich utajnienia. Dokumenty opatrzone 

klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z ww. oświadczeniem, na 

końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. w art. 222 ust. 5 

ustawy PZP. 

10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

 

Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
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1. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.12.2022 r., do godziny 09:00, na zasadach, 

opisanych w rozdziale IX ust. 2-3 SWZ. 

2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę zgodnie 

z regulaminem na https://platformazakupowa.pl. Sposób wycofania oferty zamieszczono 

w instrukcji dostępnej adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Oferta nie 

może zostać wycofana po upływie terminu składania ofert.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022 r., o godzinie 10:00 za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl  

5. W przypadku zmiany terminu składania ofert zamawiający zamieści informację 

o   jego   przedłużeniu na https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy – 

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, w zakładce właściwej dla prowadzonego 

postępowania, w sekcji „Komunikaty”. 

6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, skutkującej brakiem możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

7. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na https://platformazakupowa.pl – 

adres profilu nabywcy – https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, w zakładce właściwej dla 

prowadzonego postępowania, w sekcji „Komunikaty”, informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

8.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

8.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem 

wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 

narzędzi do przekazu wideo on-line. 

 

Rozdział XIV – Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca musi przedstawić wyrażoną w PLN cenę za realizację całości/części przedmiotu 

zamówienia z podaniem:  

1.1 ceny jednostkowej i sumarycznej netto,  

1.2 wysokości należnego podatku od towarów i usług VAT oraz  

1.3 ceny sumarycznej brutto,  

przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w niniejszej SWZ i jej załącznikach oraz przy 

uwzględnieniu rabatów, opustów, itp., których wykonawca zamierza udzielić. 

2. Sumaryczna cena za realizację całości/części przedmiotu zamówienia musi uwzględniać 

wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia 

[tj. w szczególności koszt transportu, dostawy, wniesienia, montażu, uruchomienia w jednostce 

organizacyjnej zamawiającego, koszty gwarancyjne – zgodnie z SWZ i projektowanymi 

postanowieniami umowy oraz celne – o ile dotyczą], rabaty, opusty itp., których wykonawca 

zamierza udzielić. 

3. Żadna z pozycji wskazanej w tabeli kalkulacyjnej nie może zostać wyceniona przez wykonawcę 

na kwotę 0,00 PLN. 

4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
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5. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę niezobowiązanego, bądź zwolnionego 

z obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług VAT, podczas czynności porównania 

ofert, zamawiający doliczy do zaoferowanej przez ww. wykonawcę ceny stosowny podatek, do 

uiszczenia którego będzie obowiązany. W tym wypadku koszt podatku pokrywa zamawiający. 

6. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 

w górę).  

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

8. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

9. W przypadku, gdy oferowana aparatura objęta jest inną aniżeli 23% stawka należnego podatku 

od towarów i sług VAT (tj. 8%), wykonawca przedkłada wraz z ofertą dokumenty lub 

oświadczenia potwierdzające tę stawkę.  

10. W czasie obowiązywania zawartej z wyłonionym wykonawcą umowy wysokość 

maksymalnego wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie w drodze pisemnego 

aneksu w przypadkach opisanych w treści załączonego do niniejszej SWZ wzoru umowy. 

 

Rozdział XV – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Dla CZĘŚCI I: 

1.1 Cena brutto za przedmiot zamówienia – 98%; 

1.2 Średnie zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia – 1%; 

1.3 Zużycie helu na godzinę pracy urządzenia – 1%. 

2. Punkty przyznawane w kryterium nr 1 „Cena brutto za przedmiot zamówienia”, będą liczone 

wg następującego wzoru: 

 

C = (Cnaj /Co) x 98,00 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie; 

Cnaj – najniższa cena wraz z należnym podatkiem od towarów i usług spośród ważnych 

ofert; 

Co – cena wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podana przez wykonawcę, 

dla którego wynik jest obliczany. 

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 98,00. 

3. W kryterium nr 2 „Średnie zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia” punkty będą liczone 

wg następującego wzoru: 

Należy podać zmierzone średnie zużycie prądu podczas utrzymywania temperatury 

maksymalnej pieca albo przyjąć zużycie wynikające z mocy znamionowej.  

 

ZP = ZPn/ZPo x 1,00 
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gdzie: 

ZP – oznacza liczbę punktów uzyskanych za ten parametr; 

ZPn – oznacza najmniejsze średnie zużycie spośród wszystkich dopuszczonych do oceny 

ofert; 

ZPo – oznacza średnie zużycie w ocenianej ofercie. 

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00. 

 

4. W kryterium nr 3 „Zużycie helu na godzinę pracy urządzenia” punkty będą liczone w 

następujący sposób:    

 

ZAC = ZACn/ZACo x 1,00 pkt 

gdzie: 

ZAC - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium 3 

ZACn - oznacza najmniejsze zużycie helu na godzinę pracy urządzenia spośród 

wszystkich dopuszczonych do oceny ofert, 

ZACo - oznacza zużycie helu na godzinę pracy urządzenia ocenianej oferty. 

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00. 

 

Dla CZĘŚCI II: 

5.1 Cena brutto za przedmiot zamówienia – 97%; 

5.2 Średnie zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia – 2%; 

5.3 Możliwość rozbudowy zestawu pomiarowego o przestrajalny filtr do pomiarów 

niskoczęstotliwościowych od 5 cm-1 w zakresie VIS-NIR, dla laserów 532 nm i 785 nm 

– 1%. 

6. Punkty przyznawane w kryterium nr 1 „Cena brutto za przedmiot zamówienia”, będą liczone 

wg następującego wzoru: 

 

C = (Cnaj /Co) x 97,00 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie; 

Cnaj – najniższa cena wraz z należnym podatkiem od towarów i usług spośród ważnych 

ofert; 

Co – cena wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podana przez wykonawcę, 

dla którego wynik jest obliczany. 

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 97,00. 

7. W kryterium nr 2 „Zużycie energii elektrycznej na dobę pracy urządzenia” punkty będą liczone 

w następujący sposób: 

ZP = ZPn/ZPo *  2,00 pkt 

gdzie: 

ZP- oznacza liczbę punktów uzyskanych w tym kryterium  

ZPn - oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko spośród 

wszystkich dopuszczonych do oceny ofert, 

ZPo - oznacza zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko ocenianej oferty. 

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 2,00. 
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8. W kryterium nr 3 „Możliwość rozbudowy zestawu pomiarowego o przestrajalny filtr do 

pomiarów niskoczęstotliwościowych od 5 cm-1 w zakresie VIS-NIR, dla laserów 532 nm i 785 

nm” punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Jeśli proponowana do dostawy aparatura posiada możliwość rozbudowy w przyszłości zestawu 

pomiarowego o przestrajalny filtr do pomiarów niskoczęstotliwościowych od 5 cm-1 w zakresie 

VIS-NIR, dla laserów 532 nm i 785 nm, przyznawany jest 1,00 pkt.  

Jeśli proponowana do dostawy aparatura nie posiada możliwości rozbudowy w przyszłości 

zestawu pomiarowego o przestrajalny filtr do pomiarów niskoczęstotliwościowych od 5 cm-1 w 

zakresie VIS-NIR, dla laserów 532 nm i 785 nm, przyznawany jest 0,00 pkt. 

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00. 

 

Dla CZĘŚCI III: 

9.1 Cena brutto za przedmiot zamówienia – 98%; 

9.2 Średnie zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia – 1%; 

9.3 Zużycie acetylenu na godzinę pracy urządzenia – 1%. 

 

10. Punkty przyznawane w kryterium nr 1 „Cena brutto za przedmiot zamówienia”, będą liczone 

wg następującego wzoru: 

 

C = (Cnaj /Co) x 98,00 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie; 

Cnaj – najniższa cena wraz z należnym podatkiem od towarów i usług spośród ważnych 

ofert; 

Co – cena wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podana przez wykonawcę, 

dla którego wynik jest obliczany. 

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 98,00. 

11. W kryterium nr 2 „Zużycie energii elektrycznej na dobę pracy urządzenia” punkty będą liczone 

w następujący sposób: 

ZP = ZPn/ZPo *  1,00 pkt 

gdzie: 

ZP- oznacza liczbę punktów uzyskanych w tym kryterium  

ZPn - oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko spośród 

wszystkich dopuszczonych do oceny ofert, 

ZPo - oznacza zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko ocenianej oferty. 

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00. 

12. W kryterium nr 3 „Zużycie acetylenu na godzinę pracy urządzenia” punkty będą liczone 

następujący sposób:    

 

ZAC = ZACn/ZACo x 1,00 pkt 

gdzie: 

ZAC - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium 3 

ZACn - oznacza najmniejsze zużycie acetylenu spośród wszystkich dopuszczonych do 

oceny ofert, 

ZACo - oznacza zużycie acetylenu ocenianej oferty. 
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Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00. 

 

11. W przypadku braku uzupełnienia/wskazania w formularzu ofertowym kryteriów 

podlegających ocenie, zamawiający przyzna odpowiednio po 0 pkt w nieuzupełnionym 

kryterium.  

12. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(bez zaokrągleń). 

13. Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za 

najkorzystniejszą.  

14. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze. 

15. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

16. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

Rozdział XVI – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć: 

1.1  kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty 

występujące wspólnie (tj. konsorcjum); 

1.2  wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich 

udział w realizacji zamówienia; 

1.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 

835) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

oświadczenie składa każdy z nich; 

1.4 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 

nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 

lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1) – w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich; 

1.5 w przypadku, gdy na podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości 

zamówienia, podwykonawca lub dostawca potwierdza brak podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego, poprzez złożenie oświadczeń, o którym 

mowa w ust. 1.4 powyżej. 

2. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
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wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

Rozdział XVII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

Rozdział XVIII – Wzór umowy /projektowane postanowienia umowy/ – załącznik nr 2 do SWZ. 

 

Rozdział XIX – Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której ́

zamawiający był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się, do Sądu 

Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy PZP. 

 

Rozdział XX – Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem wskazanym 

w rozdziale III niniejszej SWZ. 

1.1 Informacja dla wykonawcy składającego ofertę o liczbie części zamówienia, na które 

może złożyć ofertę: zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może 

złożyć ofertę. 

1.2 Informacja dla wykonawcy o liczbie części zamówienia, w odniesieniu, do których to 

części może zostać udzielone mu zamówienie: zamawiający nie ogranicza liczby części, 

na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. 

2. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: nie dotyczy. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN).  

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio 
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do treści postanowień SWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

Rozdział XXI – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy wykonawcy będącego 

osobą fizyczną 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, 

Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 

31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 

Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod 

nr telefonu +4812 663 12 25. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy 

80.272.408.2022. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy PZP, 

przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 

co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego 

lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych 

umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do:  

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 

RODO. 

10. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione, 

w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX 

mailto:iod@uj.edu.pl
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ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie. 

11. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, celem 

realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

13. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej, 

do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 

załączników. 

14. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, polegającym 

na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 

Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po postępowania w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie 

ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). 

 

Rozdział XXII – Załączniki do SWZ 

1. Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy (projektowane postanowienia umowy). 
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FORMULARZ OFERTY – Znak sprawy 80.272.408.2022 

_____________________________________________________________________________ 

 

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Jagielloński  

ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków; 

Jednostka prowadząca sprawę: Dział Zamówień Publicznych UJ 

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

_____________________________________________________________________________ 

Nazwa (Firma) wykonawcy:   

................................................................................ 

................................................................................ 

Adres siedziby:      

................................................................................ 

................................................................................ 

Adres do korespondencji:   

................................................................................ 

................................................................................ 

Kontakt: 

tel.: ................................................................... 

fax: ................................................................... 

  e-mail:   ................................................................... 

Inne dane: 

NIP:  ............................................................. 

REGON:   ............................................................... 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 

dwukanałowego układu GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją SPME, zestawu do 

charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych oraz 

wysokorozdzielczego spektrometru ASA w ramach projektu ATOMIN 2.0, składamy poniższą ofertę: 

1) oferujemy wykonanie CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za cenę netto 

…………………………… PLN, a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT 

w wysokości …………….. %, za cenę brutto .................................................................... PLN 

(słownie:......................................................................................................................... ...../100), 

ustaloną na podstawie szczegółowej kalkulacji cenowej oferty opartej na wytycznych, o których 

mowa w treści rozdziału XIV SWZ; 

2) oferujemy wykonanie CZĘŚCI II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za cenę netto 

…………………………… PLN, a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT 

w wysokości ………..….. %, za cenę brutto .................................................................... PLN 

(słownie: ……………………………………… …./100), ustaloną na podstawie szczegółowej 

kalkulacji cenowej oferty opartej na wytycznych, o których mowa w treści rozdziału XIV SWZ; 

3) oferujemy wykonanie CZĘŚCI III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za cenę netto 

…………………………… PLN, a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT 

w wysokości ………..….. %, za cenę brutto ..................................................................... PLN 

(słownie: ……………………………………… …./100), ustaloną na podstawie szczegółowej 

kalkulacji cenowej oferty opartej na wytycznych, o których mowa w treści rozdziału XIV SWZ; 
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4) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 

określonymi przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i jej załącznikach; 

5) oświadczamy, iż oferujemy okres i warunki gwarancji na cały przedmiot zamówienia zgodny 

z wymaganiami opisanymi w SWZ tj. wynoszący odpowiednio* minimum 24 miesiące (część 

I), minimum 12 miesięcy (części II), minimum 12 miesięcy (części III), z zastrzeżeniem punktu 

XV SWZ, 
[*w zależności od części, na którą składana jest oferta – niepotrzebne skreślić] 

6) oferujemy termin realizacji zamówienia zgodny z wymaganiami opisanymi w rozdziale V SWZ; 

7) w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryteriach oceny ofert, oświadczamy, iż oferowana 

aparatura (w odniesieniu do danej części zamówienia) posiada poniższe parametry:  

 

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Nr 
kryterium 

Nazwa Oferowany 
parametr 

Oferowany parametr  potwierdzony 
ewentualnie poprzez opis zawarty 
w dokumencie …… na stronie ……………. 

2. Średnie zużycie prądu na godzinę 
pracy urządzenia – 1%; 

* * 

3. Zużycie helu na godzinę pracy 
urządzenia  – 1% 

*  * 

 

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Nr 
kryterium 

Nazwa Oferowany 
parametr 

Oferowany parametr  potwierdzony 
ewentualnie poprzez opis zawarty 
w dokumencie …… na stronie ……………. 

2. Średnie zużycie prądu na godzinę 
pracy urządzenia – 2%; 

* * 

3. Możliwość rozbudowy zestawu 
pomiarowego o przestrajalny 
filtr do pomiarów 
niskoczęstotliwościowych od  
5 cm-1 w zakresie VIS-NIR, dla 
laserów 532 nm i 785 nm – 1% 

* * 

 

CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Nr 
kryterium 

Nazwa Oferowany 
parametr 

Oferowany parametr  potwierdzony 
ewentualnie poprzez opis zawarty 
w dokumencie …… na stronie ……………. 

2. Średnie zużycie prądu na godzinę 
pracy urządzenia – 1%; 

* * 

3. Zużycie acetylenu na godzinę 
pracy urządzenia  – 1% 

  

 

8) oferujemy termin płatności zgodny z wymaganiami określonymi we wzorze umowy 

(projektowanych postanowieniach umowy); 
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9) oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z dołączonym do SWZ wzorem umowy, zawartymi w nim 

istotnymi postanowieniami umowy, które aprobujemy w pełni nie wnosząc zastrzeżeń; 

10) oświadczamy, że wybór oferty: 

▪ nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług* 

▪ będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy 

będzie dotyczył  ……………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………….* 

[*1/niepotrzebne skreślić; 2/wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującej 
ustawy o podatku od towarów i usług VAT] 

11) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w rozdziale XI 

specyfikacji warunków zamówienia; 

12) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

13) w przypadku przyznania nam zamówienia – zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

14) osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach 

związanych z realizacją zamówienia jest: ………………………………………………………. 

[*wypełnić dane personalne i adresowe – tel.; e-mail] 

15) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart; 

16) załącznikami do niniejszego formularza są:  

▪ Załącznik nr 1 – JEDZ; 

▪ Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 835) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich; 

▪ Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 

nr L 229 z 31 lipca 2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1) – w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich; 

▪ Załącznik nr 4 – indywidualna kalkulacja cenowa oferty, uwzględniająca wymagania 

i zapisy SWZ wraz z zestawieniem oferowanej aparatury, zawierającym nazwę (firmę) 

producenta, model, liczbę sztuk /TREŚĆ OFERTY/; 

▪ Załącznik nr 5 – wypełniona przez wykonawcę tabela wraz z ewentualnymi 

przedmiotowymi środkami dowodowymi (podpisanymi), na potwierdzenie spełnienia 
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przez oferowaną aparaturę wymaganych, minimalnych parametrów technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych; 

▪ Załącznik nr 6 – oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom wykonania części 

przedmiotu zamówienia (Wykaz podwykonawców – o ile dotyczy); 

▪ Inne: 

a. pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 rozdziału XII) lub inny dokument 

potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy; 

b. KRS lub CEiDG – o ile nie podano w JEDZ danych do ogólnodostępnych baz; 

c. dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowana aparatura objęta 

przedmiotem zamówienia, opodatkowana jest stawką podatku od towarów 

i usług VAT inną niż 23% (tj. 8%) – o ile dotyczy. 

 

Załącznik nr 1 do formularza oferty – JEDZ 

 

Załącznik nr 2 do formularza oferty –  

 

OŚWIADCZENIE 

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE DODATKOWYCH PRZESŁANEK 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, 

dostawę, montaż i uruchomienie dwukanałowego układu GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją 

SPME, zestawu do charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych 

oraz wysokorozdzielczego spektrometru ASA w ramach projektu ATOMIN 2.0, Znak sprawy 

80.272.408.2022, w związku z wejściem w życie dnia 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam, iż nie 

podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), tj.: 
1) nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy; 

2) nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U 

z 2022  r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

cyt. ustawy; 

3) nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), 

jest  podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy. 
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Równocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 
POUCZENIE:  
Powyższe oświadczenie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz pod groźbą 
odpowiedzialności finansowej. 
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Załącznik nr 3 do formularza oferty –  

 

OŚWIADCZENIE 

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE DODATKOWYCH PRZESŁANEK 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, 

dostawę, montaż i uruchomienie dwukanałowego układu GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją 

SPME, zestawu do charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych 

oraz wysokorozdzielczego spektrometru ASA w ramach projektu ATOMIN 2.0, Znak sprawy 

80.272.408.2022, oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady 

(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1), z treścią którego zakazuje się 

udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 

i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 

2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–

d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji; 

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 

zamówienia. 

 

 

 
POUCZENIE:  
Powyższe oświadczenie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz pod groźbą 
odpowiedzialności finansowej. 
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Załącznik 4 do formularza oferty – Kalkulacja cenowa, uwzględniająca wymagania i zapisy SWZ 

wraz z zestawieniem oferowanej aparatury, zawierającym nazwę (firmę) producenta, model, liczbę 

sztuk /TREŚĆ OFERTY/; 

 

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
Oferowana aparatura 
naukowo-badawcza 

 

 
Producent/model 

 
Cena 

jednostkowa 
netto 

 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

 

 
Liczba 
(szt.) 

 
Suma 
brutto 
(cena 
jedn. 

brutto x 
liczba) 

Chromatograf gazowy z 
automatycznym 
podajnikiem próbek, 
spektrometrem mas i 
wyposażeniem 
dodatkowym wraz z 
oprogramowaniem 
sterującym zgodnie z 
SWZ 

 
 
 

  
 

1  

Komputer sterujący wraz 
z systemem operacyjnym, 
zgodnie z SWZ 

   1  

Drukarka laserowa, 
zgodnie z SWZ 

   1  

Monitor LED co najmniej 
24’’, zgodnie z SWZ 

   1  

SUMARYCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(tj. zgodnie z rozdziałem XIV SWZ): 

 

 

 
 
 
 
CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
Oferowana  

aparatura naukowo-
badawcza 

 

 
Producent/model 

 
Cena 

jednostkowa 
netto 

 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

 

 
Liczba 
(szt.) 

 
Suma 
brutto 
(cena 
jedn. 

brutto x 
liczba) 
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Zestaw spektrometru 
ramanowskiego wraz z 
mikroskopem 
konfokalnym i 
oprogramowaniem 
sterującym, zgodnie 
z SWZ  

 
 

  
 

1  

Komputer typu PC, 
zgodnie z SWZ 

     

Dwa monitory co 
najmniej 24”, zgodnie z 
SWZ 

     

 
SUMARYCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

(tj. zgodnie z rozdziałem XIV SWZ): 
 

 

 

CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

Oferowana  
aparatura naukowo-

badawcza 
 

 
Producent/model 

 
Cena 

jednostkowa 
netto 

 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

 

 
Liczba 
(szt.) 

 
Suma brutto 
(cena jedn. 

brutto x 
liczba) 

 

Spektrometr 
absorpcji atomowej 
wraz z 
oprogramowaniem 
sterującym, zgodnie z 
SWZ 

   
 

1  

Komputer wraz z 
systemem 
operacyjnym, 
zgodnie z SWZ 

     

Monitor LED co 24”, 
zgodnie z SWZ 

     

 
SUMARYCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

(tj. zgodnie z rozdziałem XIV SWZ): 
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Załącznik 5 do formularza oferty -– Opis oferowanego przedmiotu zamówienia  

 

Wypełniona przez wykonawcę i załączona wraz z ofertą tabela z ewentualnym (fakultatywnym) 

potwierdzeniem oferowanych parametrów opisami technicznymi sporządzonymi przez producenta 

i/lub wydrukami ze stron internetowych producenta/ów, bądź katalogami producenta/ów, 

pozwalającymi na ocenę zgodności oferowanej aparatury oraz jej parametrów technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych z wymaganiami postawionymi w treści SWZ. Zamawiający dopuszcza 

złożenie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim. 

 
CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

Opis wymaganych elementów oraz parametrów 
technicznych i pomiarowych  

Wartość lub opis 
oferowanego 
parametru lub 

elementu 
potwierdzający 
spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 
do oferty i nr 
strony, gdzie 

można 
ewentualnie 

znaleźć 
potwierdzenie 

wartości 
oferowanego 
parametru w 

złożonych 
środkach 

dowodowych 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  zestawu do chromatografii gazowej 
sprzężonego z tandemowym kwadrupolowym spektrometrem mas, wyposażonego w autosampler 
umożliwiający prowadzenie analiz próbek ciekłych, fazy nadpowierzchniowej (HeadSpace) oraz próbek po 
mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME Arrow) wraz z wyposażeniem spełniającego co najmniej następujące 
wymagania: 

 

1. Chromatograf gazowy  (GC) przystosowany do ultraszybkiej i wysokociśnieniowej chromatografii gazowej 
musi spełniać co najmniej następujące wymagania: 

- musi posiadać system automatycznego dostosowania 

ciśnienia do programu temperaturowego pieca 

chromatograficznego w celu zachowania optymalnego 

przepływu gazu nośnego dla maksymalnej czułości 

aparatu, z kompensacją zmian ciśnienia 

atmosferycznego; 

  

- musi zapewniać powtarzalność czasu retencji nie gorszą 

niż 0,0008 min;  

  

- musi zapewniać powtarzalność pola powierzchni piku 

nie gorszą niż 1% RSD;  

  

- musi umożliwiać ustawienie temperatury pracy pieca co 

najmniej w zakresie od +4 oC względem temperatury 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 
technicznych i pomiarowych  

Wartość lub opis 
oferowanego 
parametru lub 

elementu 
potwierdzający 
spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 
do oferty i nr 
strony, gdzie 

można 
ewentualnie 

znaleźć 
potwierdzenie 

wartości 
oferowanego 
parametru w 

złożonych 
środkach 

dowodowych 
otoczenia do 450 C, z dokładnością ustawień 

temperatury nie większą niż  0,1 C; 

- musi umożliwiać zmianę temperatury w piecu z 

szybkością minimum 120 C/min a chłodzenie pieca co 

najmniej od 450 C do 50 C w czasie poniżej 3,5 min; 

  

- musi umożliwiać ustawienie przynajmniej 20 rampów 

temperaturowych podczas analizy; 
  

- musi umożliwiać co najmniej 7 rampów programowania 

przepływów i ciśnienia; 

  

- musi posiadać elektroniczną kontrolę i sterowanie 

przepływami i wysokością ciśnień; 

  

- musi zapewniać możliwość zastosowania kolumn o 

średnicach wewnętrznych  w zakresie co najmniej od 0,05 

do 0,53 mm; 

  

- musi posiadać dozowniki umożliwiające wprowadzanie 

próbki z podziałem lub bez podziału (typu 

„split/splitless”) oraz w trybie pulsalcyjnym, a 

przynajmniej jeden z dozowników musi posiadać funkcję 

programowania wzrostu temperatury z prędkością 

przynajmniej 250 C/min; 

  

- maksymalna temperatura pracy dozownika nie może 

być niższa niż 450 C; 

  

- maksymalny podział w dozowniku musi być nie mniejszy 

niż 9999:1; 

  

- musi mieć możliwość ustawienia ciśnienia w dozowniku 

w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 1035 kPa; 

  

- musi mieć możliwość ustawienia przepływu w 

dozowniku w zakresie nie mniejszym niż 0 – 1200 ml/min 

(dla Hel i H2) oraz 0 – 600 ml/min dla N2; 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 
technicznych i pomiarowych  

Wartość lub opis 
oferowanego 
parametru lub 

elementu 
potwierdzający 
spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 
do oferty i nr 
strony, gdzie 

można 
ewentualnie 

znaleźć 
potwierdzenie 

wartości 
oferowanego 
parametru w 

złożonych 
środkach 

dowodowych 

-musi posiadać systemy automatycznego i 

komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami o 

dokładności ustawień ciśnienia 0,001 psi lub mniejszej; 

  

- musi posiadać system do szybkiej wymiany wkładki 
szklanej w dozowniku bez konieczności zapowietrzania 
próżni spektrometru mas; 

  

- musi mieć możliwość zainstalowania minimum 3 
detektorów; 

  

- musi być wyposażony w system jednoczesnego 
montażu dwóch kolumn do spektrometru, zapewniający 
naprzemienną pracę dwóch kanałów analitycznych z 
wykorzystaniem automatycznego podajnika próbek; 

  

2.  Chromatograf gazowy musi zostać dostarczony z 
automatycznym podajnikiem próbek (Autosamplerem) 
spełniającym co najmniej następujące wymagania:  
 

  

- musi umożliwiać dozowanie próbek ciekłych, próbek 
typu „HeadSpace” oraz SPME Arrow; 

  

- urządzenie musi być zainstalowane na górnej pokrywie 
chromatografu oraz posiadać panel sterujący; 

  

- ramię podajnika musi działać w wymiarach XYZ, 
umożliwiając dozowanie do dowolnie usytuowanego 
portu nastrzykowego chromatografu; 

  

- musi mieć możliwość stosowania strzykawek o różnych 
pojemnościach w zakresie przynajmniej 1-1000 μl; 

  

- musi zawierać podajnik próbek ciekłych z tacą na nie 

mniej niż 162 pozycji z nastrzykiem w zakresie nie 

mniejszym niż 1 - 10 µl (przy użyciu strzykawki 10 µl) oraz 

musi posiadać regulowaną szybkość nastrzyku; 

  

- musi zawierać podajnik próbek typu „HeadSpace” z 
tacą na przynajmniej 45 pozycji, z nastrzykiem w 
zakresie nie mniejszym niż od 250 do 2500 µl; 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 
technicznych i pomiarowych  

Wartość lub opis 
oferowanego 
parametru lub 

elementu 
potwierdzający 
spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 
do oferty i nr 
strony, gdzie 

można 
ewentualnie 

znaleźć 
potwierdzenie 

wartości 
oferowanego 
parametru w 

złożonych 
środkach 

dowodowych 
- musi mieć możliwość grzania strzykawki „HeadSpace” 

przynajmniej do 150 C; 

  

- musi zawierać termostatowany blok na co najmniej 6 
fiolek „HeadSpace” z możliwością wytrząsania w 
zakresie co najmniej od 250 do 750 obr/min oraz 
ustawienia temperatury w zakresie przynajmniej od  

40 do 200 C; 

  

- musi zawierać moduł do techniki SPME Arrow, 
wyposażony w uchwyt do włókien SPME Arrow, 
umożliwiający kondycjonowanie włókien w zakresie co 

najmniej  od 30 do 350 C z wytrząsaniem; 

  

3. Chromatograf gazowy musi zostać dostarczony ze 
spektrometrem mas (MS/MS) spełniającym co najmniej 
następujące wymagania: 
 

  

- detektor mas musi być wyposażony w dwa 
kwadrupolowe analizatory mas wykonane w technologii 
zapewniającej ochronę analizatora przed 
zanieczyszczeniami; 

  

- urządzenie musi być wyposażone w jonizację 
elektronową (EI) z możliwością rozbudowy o jonizację 
chemiczną; 

  

- musi posiadać możliwość   skanowania w zakresie  co 
najmniej 10 – 1050 m/z; 

  

- musi zawierać źródło jonów z dwoma filamentami i 
mieć możliwość automatycznego przełączania między 
nimi; 

  

- musi umożliwiać regulację temperatury źródła jonów w 

zakresie przynajmniej od 150 C do 300 C, a energię 

źródła jonizacji w zakresie przynajmniej 10 – 200 eV; 

  

- detektor musi być wyposażony w ultraszybką celę 
kolizyjną z możliwością automatycznego wyłączania/ 
włączania gazu w trakcie analiz, pozwalającą na pracę w 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 
technicznych i pomiarowych  

Wartość lub opis 
oferowanego 
parametru lub 

elementu 
potwierdzający 
spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 
do oferty i nr 
strony, gdzie 

można 
ewentualnie 

znaleźć 
potwierdzenie 

wartości 
oferowanego 
parametru w 

złożonych 
środkach 

dowodowych 
trybie SIM (Selected ion monitoring) lub MRM (Multiple 
reaction monitoring) w jednej sekwencji; 

- musi mieć możliwość programowania energii kolizyjnej 
w celi w zakresie przynajmniej 0 – 60 eV; 

  

- musi umożliwiać skanowanie z szybkością przynajmniej 

20000 amu/sek i z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1 amu; 

  

- musi zapewniać minimalną szybkość pracy w trybie 

MRM powyżej 800 przejść/sekundę oraz musi zapewniać 

minimalny czas pomiaru MRM, tzw. „dwell time”, poniżej 

0,5 ms’ 

  

- musi zapewniać wykrywalność nie wyższą niż 4 fg 
oktafluoronaftalenu (OFN); 

  

- czułość spektrometru mas wyrażona stosunkiem 
sygnału do szumu (S/N)  

  

• w trybie SCAN (Scanning) S/N nie może być 

mniejsza niż1500:1 (dla 1 pg OFN), 

  

•  w trybie MRM S/N  nie może być mniejsza niż 

18000 (dla 100fg OFN);   

  

- musi zapewniać możliwość pracy w różnych trybach 

(Scan, SIM, Product Ion scan, Precursor Ion scan, Neutral 

Loss scan, MRM, Scan/SIM i Scan/MRM); 

  

- musi zapewniać możliwość pomiaru min. 32000 
kanałów w trybie SIM (MRM);  

  

- zakres dynamiczny detektora ma być nie mniejszy niż  
8∙106; 

  

- musi być wyposażony w system próżniowy, tj. 
wbudowaną w przyrząd pompę turbomolekularną o 
wydajności co najmniej 360 l/s (dla He) oraz  pompę 
próżni wstępnej o wydajności co najmniej 6 m3/h, 

  

- musi umożliwiać pracę przy przepływie przez kolumnę 
przynajmniej 8 ml/min; 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 
technicznych i pomiarowych  

Wartość lub opis 
oferowanego 
parametru lub 

elementu 
potwierdzający 
spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 
do oferty i nr 
strony, gdzie 

można 
ewentualnie 

znaleźć 
potwierdzenie 

wartości 
oferowanego 
parametru w 

złożonych 
środkach 

dowodowych 
4. Chromatograf gazowy musi zostać dostarczony z 
oprogramowaniem sterującym przyrządem 
umożliwiającym pełną kontrolę zestawu, analizę 
ilościową i jakościową, zbieranie danych, 
opracowywanie i generowanie raportów; spełniającym 
co najmniej następujące wymagania: 

  

- musi posiadać możliwość przeszukiwania biblioteki 
widm, tworzenia własnych bibliotek; 

  

- musi posiadać funkcję automatycznego uwzględnienia 
wpływu zmiany długości kolumny na czas retencji przy 
zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie; 

  

- musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia 
metody MRM, SIM, SCAN, SCAN/MRM, SCAN/SIM w 
oparciu o własną bazę danych, przy jednoczesnym 
badaniu złożonych mieszanin wieloskładnikowych; 

  

- musi posiadać możliwość automatycznej optymalizacji 
parametrów metody MRM (optymalnych przejść MRM 
oraz energii kolizji);  

  

- musi posiadać funkcje diagnostyczne, pozwalające na 
weryfikację wyników jakościowych i ilościowych; 

  

- oprogramowanie posiadać polską lub angielska wersję 
językową z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące 
pod polskojęzycznym systemem operacyjnym; 

  

5. Chromatograf gazowy musi zostać dostarczony z elementami wyposażenia dodatkowego: 

- zestawem komputerowym o parametrach 
odpowiednich do sterowania przyrządem (co najmniej 8 
GB pamięci RAM, dysk co najmniej 1 TB)  wraz z  
systemem operacyjnym w polskiej wersji językowej; 
zestaw musi być wyposażony w mysz optyczną, drukarkę 
laserową i monitor LED o przekątnej co najmniej 24”;  

  

- dwiema kolumnami chromatograficznymi kapilarnymi 
o wymiarach 30 m x 0,25 mm, odpowiednimi do 
spektrometrii mas i badań środowiskowych; 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 
technicznych i pomiarowych  

Wartość lub opis 
oferowanego 
parametru lub 

elementu 
potwierdzający 
spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 
do oferty i nr 
strony, gdzie 

można 
ewentualnie 

znaleźć 
potwierdzenie 

wartości 
oferowanego 
parametru w 

złożonych 
środkach 

dowodowych 
- zestawem co najmniej 5 włókien SPME Arrow o 
różnych właściwościach sorpcyjnych; 

  

- biblioteką NIST ze strukturami związków lub biblioteką 
równoważna co do zawartości; 

  

- zestawem części potrzebnych do uruchomienia 
zestawu, w tym co najmniej: 

  

•  reduktor dwustopniowy do argonu i helu,   

•  filtr do oczyszczania gazu nośnego,   

•  adapter do wymiany kolumny bez zapowietrzania 
próżni,  

  

• co najmniej 100 fiolek do podajnika ciekłego,   

- spektrometr musi zostać dostarczony z dodatkowym 
źródłem jonów do jonizacji EI skracającym czas przestoju 
związanego z konserwacją urządzenia; 

  

- zestawem narzędzi i materiałów umożliwiających 
konserwację systemu; 

  

- zasilaczem awaryjnym UPS w trybie online o 
wydajności co najmniej 5000 VA; 

  

- instrukcją obsługi urządzenia w języku polskim w wersji 
papierowej i elektronicznej. 
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CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu do spektroskopowej analizy 

atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych spełniającego co najmniej następujące wymagania: 

1 Zestaw musi zostać dostarczony ze spektrometrem 
ramanowskim o wysokiej jasności (transmisja musi 
wynosić co najmniej 30%) z ogniskową nie większą niż 
250 mm, wyposażonym w: 

  

1.1 podwójny tor detekcyjny;  
  

1.2 detektor CCD o co najmniej następujących 
parametrach: 

  

• minimalnym rozmiarze matrycy 1024 x 256 
pikseli  

  

• detektor musi umożliwiać pracę w zakresie 
spektralnym co najmniej od 200 nm do 
1050 nm,  

  

• detektor musi umożliwiać rejestrację co 
najmniej do 1400 widm/s; 

  

• detektor musi być chłodzony 
termoelektrycznie do temperatury –70°C 
(lub niższej) z wykorzystaniem modułu 
Peltiera, bez konieczności chłodzenia wodą 
lub ciekłym azotem; 

  

1.3 co najmniej trzy siatki dyfrakcyjne: 2400 linii/mm 
dla zakresu UV, 1800 linii/mm dla zakresu VIS i 
1200 linii/mm dla zakresu NIR;  
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

1.4 kinematycznie montowany filtr krawędziowy dla 
fali 325 nm, umożliwiający obserwację 
rozpraszania Rayleigha w odległości 250 cm-1

 
lub 

mniejszej od linii lasera;  

  

1.5 kinematycznie montowany filtr krawędziowy dla 
fali 532 nm, umożliwiający obserwację 
rozpraszania Rayleigha w odległości 100 cm-1

 
lub 

mniejszej od linii lasera;  

  

1.6 kinematycznie montowany filtr krawędziowy dla 
fali 785 nm, umożliwiający obserwację 
rozpraszania Rayleigha w odległości 100 cm-1

 
lub 

mniejszej od linii lasera;  

  

2 Spektrometr musi zapewniać graniczną rozdzielczość 
spektralną nie większą niż 0.5 cm-1 

 
w obszarze 

widzialnym;  

  

3 Spektrometr musi zapewniać możliwość pomiaru 
widm ramanowskich w zakresie co najmniej 100 - 
4100 cm-1;

 
 

  

4 Spektrometr musi być wyposażony w system 
dynamicznego autoogniskowania podczas 
obrazowania Ramana, który z użyciem 
wysokorozdzielczego obiektywu o powiększeniu min. 
x 100 i parametrach NA min. 0,85 i WD min. 0,33 mm 
zapewni prędkość zbierania danych większą niż 20 
widm/s; autoogniskowanie musi być utrzymane 
automatycznie dla próbki poruszającej się w osi Z z 
niestałą prędkością, nie mniejszą niż 10 μm/s, w 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

zakresie zmiany topografii powierzchni próbki w osi z 
min. 1.5 mm;  

5 Spektrometr musi być wyposażony w konfokalny 
mikroskop optyczny prosty zintegrowany sztywnym 
łączem (bez użycia światłowodów) ze spektrometrem 
ramanowskim, przewidziany do badań materiałów z 
wykorzystaniem techniki badań konfokalnych, 
obrazowania powierzchni oraz próbek o wymiarach 
mikro i makro, pracujący w transmisji i odbiciu 
wyposażony co najmniej w:  

  

5.1 binokular oraz kolorową kamerę wizyjną do 
oglądania próbek w świetle białym z jednoczesną  
wizualizacją plamki lasera oraz możliwością 
zapisu obrazu video;  

  

5.2 obiektywy ze standardową ogniskową o 
powiększeniu:  

  

• x5, NA (apertura numeryczna obiektywu) min. 0.12, 
WD (odległość robocza obiektywu) min. 14.00; 

  

• x20, NA min. 0.4, WD min. 0.39; 
  

5.3 obiektywy z długą dystansową o powiększeniu 
x50, NA min. 0.50, WD min. 8.20; 

  

5.4 obiektyw UV o powiększeniu co najmniej x40; 
  

5.5 automatycznie sterowany stolik xyz 
umożliwiający wykonywanie obrazowania 
Ramana z rozdzielczością (krokiem) przynajmniej 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

50nm dla xy i zakresie skanowania xy co najmniej 
110 x 70 mm, oraz krokiem w z nie większym niż 
8 nm; 

5.6 joystick do pozycjonowania próbki typu track ball;  
  

5.7 osłona przed promieniowaniem laserowym klasy 
I bezpieczeństwa pracy; 

  

5.8 zestaw do pomiarów różnego typu próbek: 
proszków, tabletek, cieczy itp.; 

  

6 Spektrometr musi się charakteryzować automatyzacją następujących funkcji: 

6.1 regulacji i optymalizacji mocy wiązki laserowej 
padającej na próbkę;  

  

6.2 regulacji parametrów systemu przy użyciu 
wewnętrznej próbki referencyjnej;  

  

6.3 kalibracji osi częstości oraz korekcji 
intensywności przy użyciu wbudowanego źródła 
światła białego oraz lampy neonowej; 

  

6.4 przełączania pomiędzy obrazem w świetle białym 
a pomiarem w świetle lasera;  

  

6.5 wymiany filtrów krawędziowych;  
  

7 Spektrometr musi być wyposażony w układ co 
najmniej 4 filtrów szarych, pokrywających pełen 
zakres widmowy spektrometru co najmniej od 200 do 
1050 nm, tłumiących równomiernie, umożliwiający 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

płynną regulację mocy wiązki laserowej na próbce w 
zakresie co najmniej od 0,00001% do 100%; 

8 System musi być wyposażony w co najmniej trzy następujące lasery wzbudzające:  

8.1 laser UV pracujący na linii 325 nm o mocy min. 20 
mW, emitujący światło spolaryzowane liniowo, 
chłodzony powietrzem; 

  

8.2 laser diodowy pracujący na linii 532 nm o mocy 
min. 100 mW, emitujący światło spolaryzowane  
liniowo, chłodzony powietrzem;  

  

8.3 laser diodowy pracujący na linii 785 nm o mocy 
min. 300 mW, emitujący światło spolaryzowane 
liniowo, chłodzony powietrzem;  

  

9 Spektrometr ramanowski musi zapewniać możliwość 
obrazowania/mapowania ramanowskiego 
wykorzystując metodę 

  

9.1 punktową;  
  

9.2 szybkie obrazowanie typu streamline lub linescan 
wraz z pakietem oprogramowania do analizy 
chemometrycznej zawierającym m.in. PCA 
(Principal Component Analysis), Multivariate 
Curves (MCR-ALS), Components (DCLS), Cluster 
Analysis; 

  

10 System musi byś wyposażony w oprogramowanie od 
wyszukiwania i tworzenia bibliotek widm Ramana i 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

zawierać co najmniej biblioteki związków 
nieorganicznych i polimerowych;  

11 System musi być wyposażony w oprogramowanie do 
analizy statystycznej rozkładu cząstek na powierzchni; 

  

12 Zestaw musi zostać dostarczony z jednostką sterującą 
wraz z oprogramowaniem do sterowania 
spektrometrem ramanowskim, akwizycji i 
przetwarzania danych, wyposażona w:  

  

12.1 komputer typu PC o pamięci co najmniej 8 GB RAM, dysk SSD (co najmniej 256 GB), dysk HD co najmniej 
2 TB na dane pomiarowe, system operacyjny umożliwiający prawidłowe działanie oprogramowania 
sterującego. Licencja systemu operacyjnego nie może być ograniczona czasowo.  

12.2 dwa monitory co najmniej 24”; 
  

12.3 mysz i klawiaturę bezprzewodową; 
  

13 Zestaw musi zostać dostarczony wraz z licencją 
wielostanowiskową oprogramowania. 
Oprogramowanie i licencja nie mogą być ograniczone 
czasowo.  

  

14 Maksymalne zużycie prądu na dobę całego zestawu 
pomiarowego nie może być wyższe niż 720Wh +/- 3% 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SWZ – Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwukanałowego układu GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją 

SPME, zestawu do charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych oraz 

wysokorozdzielczego spektrometru ASA w ramach projektu ATOMIN 2.0 

Znak sprawy 80.272.408.2022 
 

43 | S t r o n a  

CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  wysokorozdzielczego spektrometru absorpcji 

atomowej pracującego zarówno w technice płomieniowej oraz w technice z kuwetą grafitową z wykorzystaniem 

ciągłego źródła promieniowania (Continuum Source AAS – CS AAS), z możliwością generowania wodorków i 

możliwością podłączenia analizatora zimnych par rtęci spełniającego co najmniej następujące wymagania: 

- fabrycznie nowy spektrometr absorpcji atomowej 

pracujący w technice płomieniowej (FAAS) i 

bezpłomieniowej (z kuwetą grafitową GFAAS) z 

przystawką umożliwiającą generowanie 

wodorków; 

  

- spektrometr musi być wyposażony w jedną 

komorę pomiarową z zainstalowanymi dwoma 

atomizerami umożliwiającymi pracę w technice 

płomieniowej i bezpłomieniowej (z kuwetą 

grafitową) z automatyczną zmianą z poziomu 

oprogramowania; 

  

- spektrometr musi zapewniać pracę  w zakresie 

spektralnym w przedziale co najmniej od 190  do 

900 nm; 

  

- spektrometr musi być wyposażony w 

półprzewodnikowy detektor diodowy CCD; 

  

- spektrometr musi być wyposażony w źródło 

światła - lampę emitującą ciągłe źródło 

promieniowania umożliwiająca analizę co 

najmniej 65 pierwiastków; 

  

- spektrometr musi umożliwiać ustawianie długości 

analizowanej fali z poziomu oprogramowania; 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

- spektrometr musi zapewniać sekwencyjną 

automatyczną analizę wielopierwiastkową 

(analiza dowolnej ilości pierwiastków z jednej 

próbki bez potrzeby zmiany źródła 

promieniowania); 

  

- spektrometr musi zapewniać korekcję tła dla 

techniki płomieniowej (FAAS) i techniki z kuwetą 

grafitową (GFAAS) z wykorzystaniem 

referencyjnych pikseli, korekcja musi być możliwa 

do realizacji w całym oferowanym zakresie 

spektralnym, w tym samym czasie co analiza 

próbki; 

  

- spektrometr musi posiadać możliwość 

przepłukiwania układu optycznego argonem lub 

powietrzem; 

  

- spektrometr musi być wyposażony w komorę 

mgielną wykonaną z materiałów odpornych na 

wszystkie rozpuszczalniki organiczne i 

nieorganiczne włącznie z kwasem 

fluorowodorowym oraz z wyposażenie 

niezbędnym do pracy z acetylenem i podtlenkiem 

azotu; 

  

- spektrometr musi posiadać opcję sterowania 

przepływem gazów z poziomu oprogramowania z  

automatyczną adaptacją wszystkich parametrów 

gazów; 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

- spektrometr musi być wyposażony w wejście 

dodatkowego gazu używane przy pracy z 

rozpuszczalnikami organicznymi;  

  

- spektrometr musi być wyposażony w piec 

grafitowy poprzecznie grzany  

z temperaturą grzania do  minimum 2800°C; 

  

- spektrometr musi posiadać opcję optycznej 
(bezdotykowej) kontroli temperatury w kuwecie 
grafitowej; 

  

- spektrometr musi umożliwiać sterowanie 
przepływem gazu wewnątrz kuwety z poziomu 
oprogramowania; 

  

- spektrometr musi być wyposażony we 
wbudowany zamknięty układ chłodzenia kuwety 
grafitowej; 

  

- spektrometr musi być wyposażony  we 
wbudowaną kamerę do obserwacji wnętrza 
kuwety grafitowej; 

  

-  spektrometr musi być wyposażony w minimum 
dwa kodowane palniki tytanowe w tym co 
najmniej 

  

o jeden 100 mm na acetylen;   

o jeden 50 mm na podtlenek azotu oraz acetylen, 
wraz z automatycznym, sterowanym z poziomu 
oprogramowania, urządzeniem do czyszczenia 
szczeliny palnika;  

  

- spektrometr musi być wyposażony w podajnik dla 

techniki płomieniowej na minimum 50 próbek z 

automatycznym i tzw. inteligentnym 

rozcieńczeniem; 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

- spektrometr musi być wyposażony w dwudrożny 
zawór do komory mieszania umożliwiający 
podawanie bardzo małych objętości (nie 
większych niż 150 mikrolitrów) próby w technice 
płomieniowej; 

  

- spektrometr musi być wyposażony w podajnik do 
pieca na co najmniej 100 próbek, z 
automatycznym dodawaniem modyfikatorów 
matrycy, z automatycznym i tzw. inteligentnym 
rozcieńczeniem, z możliwością zagęszczenia 
próbek przez wielokrotny nastrzyk oraz z 
możliwością nastrzyku do podgrzanej rurki; 

  

- spektrometr musi zostać dostarczony z zestawem 
umożliwiającym sprawdzenie poprawności 
działania aparatury w tym co najmniej 5 rurek 
grafitowych z platformą Lwowa oraz 100 
naczynek o pojemności  
1,5 ml do analiz w technice bezpłomieniowej (z 
kuwetą grafitową); 

  

- spektrometr musi być wyposażony w przystawkę 
do generowania wodorków także bezpośrednio 
do techniki bezpłomieniowej (z kuwetą 
grafitową); 

  

- spektrometr musi zostać dostarczony wraz z 
oprogramowaniem w języku polskim lub/i 
angielskim do pracy spektrometru umożliwiające 
monitorowanie i sterowanie wszystkimi funkcjami 
i parametrami aparatu, zbierające dane, dające 
możliwość wyboru algorytmu krzywej kalibracji, 
kontroli statystycznej wyników i kalibracji, 
umożliwiające przygotowania raportów 
projektowanych przez użytkownika, 
umożliwiające transfer danych do zewnętrznych 
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Opis wymaganych elementów oraz parametrów 

technicznych i pomiarowych 
 

Wartość lub opis 

oferowanego parametru 

lub elementu 

potwierdzający 

spełnienie SWZ 

Nazwa załącznika 

do oferty i nr 

strony, gdzie 

można 

ewentualnie 

znaleźć 

potwierdzenie 

wartości 

oferowanego 

parametru w 

złożonych 

środkach 

dowodowych 

programów do dalszej obróbki (format: xls, doc); 
oprogramowanie i licencja nie mogą być 
ograniczone czasowo. 

- Spektrometr musi zostać dostarczony z zestawem 
komputerowym wraz z systemem operacyjnym w 
polskiej wersji językowych. Zarówno komputer 
jak i system operacyjny musi posiadać parametry 
odpowiednie do sterowania przyrządem.  

  

- Zestaw musi być wyposażony w mysz optyczną i 
monitor LED o przekątnej co najmniej 24”, 

  

- Dostarczone urządzenie musi posiadać znak 
bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania 
bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu 
urządzeń. 
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Załącznik 6 do formularza oferty 

 

OŚWIADCZENIE 

(wykaz podwykonawców) 

Oświadczamy, że: 

 

▪ powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) 

zamówienia: 

 

1) Podwykonawca: ……………………………………………………………………………….. 
[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG] 

Zakres zamówienia …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
[*podać] 
 

Na ww. podwykonawcę przypada …….. % wartości zamówienia. 
[*podać; w przypadku, gdy na podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, 
podlega on obligatoryjnej weryfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k 
cyt. w treści SWZ rozporządzenia] 

 

2) Podwykonawca: ……………………………………………………………………………….. 
[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG] 

Zakres zamówienia …………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
[*podać] 
 

Na ww. podwykonawcę przypada …….. % wartości zamówienia. 
[*podać; w przypadku, gdy na podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, 
podlega on obligatoryjnej weryfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k 
cyt. w treści SWZ rozporządzenia] 

 

▪ nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia 
[*w razie braku podwykonawców – niepotrzebne skreślić] 

 
 [Jeżeli wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, zamawiający uzna, że nie powierza 
podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych przedmiotowym zamówieniem] 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

UMOWA 80.272.408.2022 – wzór /projektowane postanowienia umowy/ 

 

zawarta w Krakowie w dniu ...................... pomiędzy: 

Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, reprezentowanym przez: 

……….  – …………………… działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora 

UJ, w dniu  ……………… r., nr ………………, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ, 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

............................................................................................................. z siedzibą w ........................... 

reprezentowanym przez ...................................................................................... 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.; tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną 

też w dalszej części umowy PZP. 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę: 

1.1 CZĘŚĆ I – Dwukanałowy układ GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją SPME; 

1.2 CZĘŚĆ II – Zestaw do charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek 

stałych i pyłów drogowych; 

1.3 CZĘŚĆ III – Wysokorozdzielczy spektrometr ASA z ciągłym źródłem promieniowania 

 

(zwanego/ych dalej Aparaturą) o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 

opisanych w załączniku A do SWZ. 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany w szczególności do realizacji 

następujących usług towarzyszących, tj. transportu, dostawy aparatury do jednostki zamawiającego 

– Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków – wniesienia, montażu oraz jej 

uruchomienia. 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 

zrealizowania przedmiotu Umowy. 

4. Integralną częścią niniejszej Umowy jest dokumentacja postępowania, a w tym w szczególności 

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (zwana dalej „SWZ”) i oferta 

Wykonawcy z dnia …………………… 2022 r. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania całego przedmiotu umowy, wraz z usługami 

towarzyszącymi: 

dla CZĘŚCI I – w terminie do 70 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia 

umowy; 

dla CZĘŚCI II – w terminie do 140 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia 

umowy; 

dla CZĘŚCI III – w terminie do 70 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia 

umowy.  
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6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe 

u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji 

niniejszej Umowy. 

7. Zlecenie wykonania, części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy.  

8. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ATOMIN 2.0 − Centrum badań materiałowych 

w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki. Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Działanie 

4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-

D001/20-00, z dnia 22 grudnia 2020 r. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania 

przedmiotu Umowy, 

b) przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnego źródła.  

c) przedmiot Umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów 

i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej 

staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 

2. W ramach niniejszej umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 

ust. 2 umowy, Zamawiający nabywa nieodwołalne i nieograniczone czasowo prawo do korzystania 

ze wszelkiego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 

umowy w zakresie wskazanym w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1231 ze zm.), to jest na następujących polach 

eksploatacji: 

a) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania  

z programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być 

używana równocześnie z programem komputerowym;  

b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu 

poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania  

z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, 

dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub 

przechowywania programu komputerowego;  

c) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ww. 

ustawy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia 

współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami 

komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:  

ca) czynności te dokonywane są przez Zamawiającego lub inną osobę uprawnioną do 

korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą 

na ich rzecz,  

cb) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne 

dla osób, o których mowa pod lit. ca),  

cc) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które 

są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. 

3. Wykonawca udziela licencji niewyłącznej, tj. prawa do korzystania z oprogramowania w zakresie 

wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, w chwili podpisania protokołu odbioru, bez 

zastrzeżeń bez konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli. 
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4. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również egzemplarze 

oprogramowania stanowiące z dniem udzielenia ww. licencji własność Zamawiającego, w wersjach 

instalacyjnych albo wskazać adres strony internetowej z której ww. oprogramowanie można pobrać. 

 

§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 

ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy ustala się na kwotę netto: ……….. (PLN), co po 

doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości …%, daje kwotę brutto: 

…...... (PLN), słownie: …................................. (PLN) 00/100, w tym za urządzenia podlegające 

zwolnieniu z VAT , tj. ………………………………., na kwotę netto ......................................PLN 

*, plus należny podatek VAT w wysokości ….....% co daje kwotę 

brutto......................................PLN (słownie:…..........................…......... PLN). 1  

3. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku 

od towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt komputerowy w zakresie objętym zwolnieniem – 

zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 przywołanej ustawy. 2 

4. Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego przesłanego na adres 

poczty elektronicznej Wykonawcy o wydaniu zaświadczenia przez ministra właściwego ds. 

szkolnictwa wyższego, potwierdzającego przeznaczenie dostarczonego sprzętu sieciowego dla 

placówki oświatowej w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, 

wystawi korektę faktury i doręczy korektę faktury opiewającą na kwotę netto wskazaną w § 3 ust. 

2 umowy w zakresie objętym stawką 0% VAT do siedziby Działu Zaopatrzenia - Sekcji Aparatury 

UJ w Krakowie (30-060) przy ul. Ingardena 3, pokój nr 5. Postanowienia zdania pierwszego nie 

stosuje się w przypadku, gdy Wykonawca wystawił fakturę opiewającą na kwotę wynagrodzenia 

netto w zakresie objętym stawką 0% VAT. Wykonawca dokona zwrotu należności wskazanej w 

powyższej fakturze korygującej na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego 

w terminie do 21 dni, licząc od dnia wystawienia korekty faktury. Dopuszcza się przesłanie korekty 

faktury w pdf na adres poczty elektronicznej pracownika Działu Zaopatrzenia-Sekcji Aparatury 

UJ: adres e-mail: miroslaw.jach@uj.edu.pl 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był 

przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, a tym koszty dostawy, wniesienia, instalacji 

i uruchomienia Aparatury oraz  przeszkolenia personelu Zamawiającego. 

6. Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada NIP 675-000-22-36. 

7. Wykonawca jest podatnikiem VAT i posiada NIP …............................. lub nie jest podatnikiem 

VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej3. 

8. Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT pokryje Zamawiający na konto 

właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.4 

 

§ 4 

 
1 Jeśli dotyczy. 
2 Jeśli dotyczy. 
3 Niepotrzebne skreślić. 
4 Niepotrzebne skreślić. 
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1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu Umowy, potwierdzonego 

protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu w siedzibie jednostki UJ, o której mowa w § 1 

ust. 2 prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po powiadomieniu go przez Wykonawcę o gotowości 

do odbioru. Dostawa i wykonanie całego przedmiotu umowy musi zostać wykonana w dzień 

roboczy. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

do osoby wskazanej w § 8 ust. 1 lit. a) Umowy na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym 

terminem odbioru. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy.  

3. Za dzień odbioru przedmiotu Umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez 

Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany ww. 

protokole. 

4. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z warunkami Umowy, Zaproszeniem i ofertą Wykonawcy. 

5. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od 

dnia otrzymania przez niego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy wskazanego w ust. 2 

niniejszego paragrafu, pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad. 

6. Dostawa przedmiotu nie może nastąpić częściami. Protokół odbioru przedmiotu umowy może być 

podpisany z chwilą jego dostarczenia w całości do Zamawiającego i po stwierdzeniu braku 

widocznych wad oraz po przeprowadzeniu usług towarzyszących.  

7. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 

8. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego upoważniony jest 

przedstawiciel wskazany w § 8 ust. 1 lit. a) Umowy, zaś ze strony Wykonawcy osoba wymieniona 

w jej § 8 ust. 1 lit. b). 

9. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot Umowy ustala się do 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru 

przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.  

10. Faktura winna być wystawiana w następujący sposób: 

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,  

NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270  

i opatrzona dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano. 

11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

12. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje z chwilą dokonania zlecenia 

przelewu przez Zamawiającego. 

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia na podmioty trzecie wierzytelności wynikających 

z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

14. W przypadku wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. 

2020 poz. 1666 ze zm.) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod 

adresem: https://efaktura.gov.pl/, w polu „referencja”, Wykonawca wpisze adres, wpisze 

następujący e-mail: ………… 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku, który został ujawniony 

https://efaktura.gov.pl/
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w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie zarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (tzw. „Biała lista” – art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług – t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.). 

16. W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście” 

Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze 

Wykonawcy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności albo do zawiadomienia 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego przy dokonywaniu pierwszej zapłaty wynagrodzenia 

przelewem na rachunek wskazany w tej fakturze. 

17. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od 

towarów i usług Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.). Postanowień zdania 

1. nie stosuje się, gdy przedmiot umowy stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT albo jest on 

objęty 0% stawką podatku VAT. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad i usterek, przy czym jest on 

zobowiązany zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie Umowy oznaczeń z danymi 

zawartymi w dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 2 

niniejszego paragrafu umowy oraz stan plomb i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile 

takie zabezpieczenia zostały zastosowane. 

2. Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej Umowy, wyda Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej 

następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej 

Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące 

Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie 

wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów 

o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ….. miesięcy (CZĘŚĆ I) /  ….. 

miesięcy (CZĘŚĆ II)/ /  ….. miesięcy (CZĘŚĆ III)  obejmującej koszt napraw i części 

zamiennych, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym protokołem 

odbioru niezawierającym zastrzeżeń. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. 

do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych 

wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym.  

4. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na 

koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie 

działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści 

dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem 

zapisów niniejszego paragrafu umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do jego nieodpłatnej wymiany, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 

dni roboczych, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 24 godzin od chwili zgłoszenia 

telefonicznie, faxem lub emailem (tzw. Next Business Day), przy czym wszelkie działania 

organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania 
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umowy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części 

zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny 

protokół konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas naprawy.  

7. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze 

specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak 

i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 

gwarancji.  

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy 

czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy 

albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, 

jego elementu lub modułu). 

9. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 

do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają 

po upływie 12 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy 

potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania 

przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 

rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten 

biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z 

gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) 

przedmiotu umowy. 

11. Zamawiający w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, w 

szczególności w razie wadliwego montażu przedmiotu niniejszej umowy (§ 1 ust. 1) przez 

Wykonawcę, będzie domagał się jej demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu 

wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez 

Wykonawcę zapis ust. 12 niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia 

wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma 

prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć 

związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

13. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych 

przez producenta w treści oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych lub 

instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy.  

 

§ 6 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej Umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności oraz nie później niż do dnia upływu 

okresu rękojmi na przedmiot umowy, to jest gdy: 
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a) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych 

przez okres co najmniej 3 miesięcy; 

b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy albo nastąpi rozwiązanie Wykonawcy bez 

przeprowadzania likwidacji, bądź nastąpi zakończenie prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Wykonawcę albo wykreślenie Wykonawcy jako przedsiębiorcy 

z CEIDG, 

c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym 

wykonanie umowy, 

d) powzięciu informacji o wystąpieniu u Wykonawcy dużych trudności finansowych, 

w szczególności wystąpią zajęcia komornicze lub inne zajęcia uprawnionych organów 

o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), 

e) Wykonawca dostarczył Aparaturę nieodpowiadającą treści Umowy lub nie wykonał Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami lub nie przeprowadził jakiejkolwiek usługi towarzyszącej. 

3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni, gdy Wykonawca przekroczył 

termin wykonania Umowy o 7 dni, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 

terminu na realizację. 

4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez  Zamawiającego od 

Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy albo w razie odstąpienia od 

Umowy na podstawie ust. 2 -4  niniejszego paragrafu Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

zawierać uzasadnienie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie 

niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wszystkie postanowienia umowy w zakresie prawidłowo jej wykonanej części pozostają w mocy. 

8. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.  

 

§ 7 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy wynikających. 

2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w poniższej wysokości w przypadkach: 

a) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy; 

b) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy, przy czym nienależyte wykonanie Umowy to jej 

realizacja, która pozostaje w sprzeczności z treścią Umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź 

postanowieniami SWZ  wraz z załącznikami, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych 

parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z SWZ  wraz z załącznikami i 

użytkowych przedmiotu Umowy; 

c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku 

do terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 5 Umowy, nie 

więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 2, 
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d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, Umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia 

wad, nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 2, 

e) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 5 Umowy albo w 

pisemnym oświadczeniu Stron, nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o 

której mowa w § 3 ust. 2. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przydatku odstąpienia od niniejszej Umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, przy czym kary umowne mają charakter zaliczalny na poczet 

przedmiotowego odszkodowania uzupełniającego dochodzonego przez daną Stronę umowy. 

5. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 2 niniejszej umowy. 

6. Zapisy umowy dotyczące naliczania kar umownych nie mają zastosowania za zachowanie 

Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 

prawidłowym wykonaniem. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które 

wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.  

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, 

w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące 

podstawę do ich naliczenia.  

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z  należnej 

Wykonawcy wierzytelności, w tym z kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji przedmiotu Umowy, jego bieżący nadzór oraz weryfikację, upoważnione zostają 

następujące osoby:  

a) Ze strony Zamawiającego: ....................... – tel. ..........., e-mail: ........................; 

b) Ze strony Wykonawcy - ........................... – tel. ..........., e-mail: ......................... 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż osoby wskazane powyżej nie są uprawnione do podejmowania 

decyzji w zakresie zmiany zasad wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań 

lub zmiany Umowy. 

§ 9 

Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu 

konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny Umowy, poprzez podpisanie 

aneksu do Umowy, w następujących przypadkach: 

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy (początkowego, końcowego) poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie i/lub zmiany sposobu realizacji poprzez wprowadzenie etapów 

realizacji (z możliwością wprowadzenia płatności częściowej odpowiadającej wartości 

realizacji etapu, z tym zastrzeżeniem, iż łączna wartość faktur częściowych nie może 

przekroczyć 75% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy), zawieszenia realizacji - ze 
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względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące w szczególności 

kluczowych zmian w harmonogramie projektu mających na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji projektu, braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, 

nieobecność pracownika odpowiedzianego za realizację lub odbiór przedmiotu umowy, lub 

przyczyny leżące po stronie producenta sprzętu dotyczące udokumentowanych problemów 

związanych z produkcją lub dostawą sprzętu lub z innych przyczyn niezależnych od Stron, 

w tym spowodowanych przez siłę wyższą, 

b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę, 

c) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego 

elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w 

przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po 

przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena 

wskazana w § 4 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze 

niż wskazane w  treści oferty, 

d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

§ 10 

1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: 

wojna, stan wyjątkowy, powódź, epidemia choroby zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi, pożar czy 

też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 

umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku 

Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy czasowo zawieszą jej realizację 

lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody 

spowodowanej siłą wyższą. 

§ 11 

1. Wszelkie oświadczenia Stron skutkujące zmianą lub wygaśnięciem Umowy będą składane na 

piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność 

Umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem 

zgodnym z celem i innymi postanowieniami Umowy. 

3. W razie rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a postanowieniami umowy oraz w sprawach 

nieuregulowanych niniejszą umową priorytet nadaje się zapisom SWZ i jej załącznikom. 

§ 12 

1. Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy 

na podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.   

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu 

swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod 

dotychczasowy znany adres. 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego 

(RP), w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2022 r., poz. 1710 t.j. z późn zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t. j. Dz. U. 2020 poz. 85 ze zm.), ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych 
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rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.) 

oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1360 ze 

zm.). 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym dla wszystkich spraw związanych z niniejszą umową będzie sąd miejscowo 

właściwy według siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że z uwagi na fakt zawarcia niniejszej umowy w formie elektronicznej 

za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób dokument 

elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, 

zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu 

przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron. 

 

.........................................                                                                                ..................................... 

Zamawiający                                       Wykonawca 

Załączniki do umowy: 

1. Załącznik 1 – Kalkulacja cenowa przedmiotu umowy; 

2. Załącznik 2 – Protokół odbioru. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do wzoru umowy  

KALKULACJA CENOWA OFERTY 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do wzoru umowy 

/jednostka organizacyjna/ 

Uniwersytet Jagielloński 

 

POTWIERDZENIE WYKONANIA DOSTAWY 

stanowiącej przedmiot umowy nr 80.272.408.2022 
 

 

Nazwa Wykonawcy dostawy 

……………………………..  

…………………………………. 

…………………………………. 

(nazwa, adres, NIP Wykonawcy) 

Nazwa dostawy 

 

…………………………  

 

 

Ustalenia dotyczące odbioru przedmiotu umowy:  

I. Dostawa została zrealizowana zgodnie z umową.: TAK/NIE* 

II. Zastrzeżenia dotyczące odbioru przedmiotu umowy*: TAK/NIE* 

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

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

 

Podpis przedstawiciela Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 

Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

CZĘŚĆ I  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  zestawu do chromatografii 

gazowej sprzężonego z tandemowym kwadrupolowym spektrometrem mas, wyposażonego w 

autosampler umożliwiający prowadzenie analiz próbek ciekłych, fazy nadpowierzchniowej 

(HeadSpace) oraz próbek po mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME Arrow) wraz z wyposażeniem 

spełniającego co najmniej następujące wymagania: 

1. Chromatograf gazowy (GC) przystosowany do ultraszybkiej i wysokociśnieniowej 

chromatografii gazowej musi spełniać co najmniej następujące wymagania: 

- musi posiadać system automatycznego dostosowania ciśnienia do programu temperaturowego 

pieca chromatograficznego w celu zachowania optymalnego przepływu gazu nośnego dla 

maksymalnej czułości aparatu, z kompensacją zmian ciśnienia atmosferycznego; 

- musi zapewniać powtarzalność czasu retencji nie gorszą niż 0,0008 min;  

- musi zapewniać powtarzalność pola powierzchni piku nie gorszą niż 1% RSD;  

- musi umożliwiać ustawienie temperatury pracy pieca co najmniej w zakresie od +4 oC względem 

temperatury otoczenia do 450 C, z dokładnością ustawień temperatury nie większą niż  0,1 C; 

- musi umożliwiać zmianę temperatury w piecu z szybkością minimum 120 C/min a chłodzenie 

pieca co najmniej od 450 C do 50 C w czasie poniżej 3,5 min; 

- musi umożliwiać ustawienie przynajmniej 20 rampów temperaturowych podczas analizy; 

- musi umożliwiać co najmniej 7 rampów programowania przepływów i ciśnienia; 

- musi posiadać elektroniczną kontrolę i sterowanie przepływami i wysokością ciśnień; 

- musi zapewniać możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych w zakresie co 

najmniej od 0,05 do 0,53 mm; 

- musi posiadać dozowniki umożliwiające wprowadzanie próbki z podziałem lub bez podziału 

(typu „split/splitless”) oraz w trybie pulsalcyjnym, a przynajmniej jeden z dozowników musi 

posiadać funkcję programowania wzrostu temperatury z prędkością przynajmniej 250 C/min; 

- maksymalna temperatura pracy dozownika nie może być niższa niż 450 C; 

- maksymalny podział w dozowniku musi być nie mniejszy niż 9999:1; 

- musi mieć możliwość ustawienia ciśnienia w dozowniku w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 

1035 kPa; 

- musi mieć możliwość ustawienia przepływu w dozowniku w zakresie nie mniejszym niż 0 – 1200 

ml/min (dla Hel i H2) oraz 0 – 600 ml/min dla N2; 

- musi posiadać systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami 

o dokładności ustawień ciśnienia 0,001 psi lub mniejszej; 

- musi posiadać system do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku bez konieczności 

zapowietrzania próżni spektrometru mas; 

- musi mieć możliwość zainstalowania minimum 3 detektorów; 

- musi być wyposażony w system jednoczesnego montażu dwóch kolumn do spektrometru, 

zapewniający naprzemienną pracę dwóch kanałów analitycznych z wykorzystaniem 

automatycznego podajnika próbek; 

2. Chromatograf gazowy musi zostać dostarczony z automatycznym podajnikiem próbek 

(Autosamplerem) spełniającym co najmniej następujące wymagania:  

- musi umożliwiać dozowanie próbek ciekłych, próbek typu „HeadSpace” oraz SPME Arrow; 
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- urządzenie musi być zainstalowane na górnej pokrywie chromatografu oraz posiadać panel 

sterujący; 

- ramię podajnika musi działać w wymiarach XYZ, umożliwiając dozowanie do dowolnie 

usytuowanego portu nastrzykowego chromatografu; 

- musi mieć możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach w zakresie przynajmniej 

1-1000 μl; 

- musi zawierać podajnik próbek ciekłych z tacą na nie mniej niż 162 pozycji z nastrzykiem w 

zakresie nie mniejszym niż 1 - 10 µl (przy użyciu strzykawki 10 µl) oraz musi posiadać regulowaną 

szybkość nastrzyku; 

- musi zawierać podajnik próbek typu „HeadSpace” z tacą na przynajmniej 45 pozycji, z 

nastrzykiem w zakresie nie mniejszym niż od 250 do 2500 µl; 

- musi mieć możliwość grzania strzykawki „HeadSpace” przynajmniej do 150 C; 

- musi zawierać termostatowany blok na co najmniej 6 fiolek „HeadSpace” z możliwością 

wytrząsania w zakresie co najmniej od 250 do 750 obr/min oraz ustawienia temperatury w zakresie 

przynajmniej od  

40 do 200 C; 

- musi zawierać moduł do techniki SPME Arrow, wyposażony w uchwyt do włókien SPME Arrow, 

umożliwiający kondycjonowanie włókien w zakresie co najmniej  od 30 do 350 C z wytrząsaniem; 

3. Chromatograf gazowy musi zostać dostarczony ze spektrometrem mas (MS/MS) spełniającym co 

najmniej następujące wymagania: 

- detektor mas musi być wyposażony w dwa kwadrupolowe analizatory mas wykonane w 

technologii zapewniającej ochronę analizatora przed zanieczyszczeniami; 

- urządzenie musi być wyposażone w jonizację elektronową (EI) z możliwością rozbudowy o 

jonizację chemiczną; 

- musi posiadać możliwość   skanowania w zakresie  co najmniej 10 – 1050 m/z; 

- musi zawierać źródło jonów z dwoma filamentami i mieć możliwość automatycznego przełączania 

między nimi; 

- musi umożliwiać regulację temperatury źródła jonów w zakresie przynajmniej od 150 C do 300 

C, a energię źródła jonizacji w zakresie przynajmniej 10 – 200 eV; 

- detektor musi być wyposażony w ultraszybką celę kolizyjną z możliwością automatycznego 

wyłączania/ włączania gazu w trakcie analiz, pozwalającą na pracę w trybie SIM (Selected ion 

monitoring) lub MRM (Multiple reaction monitoring) w jednej sekwencji; 

- musi mieć możliwość programowania energii kolizyjnej w celi w zakresie przynajmniej 0 – 60 eV; 

- musi umożliwiać skanowanie z szybkością przynajmniej 20000 amu/sek i z rozdzielczością nie 

gorszą niż 0,1 amu; 

- musi zapewniać minimalną szybkość pracy w trybie MRM powyżej 800 przejść/sekundę oraz musi 

zapewniać minimalny czas pomiaru MRM, tzw. „dwell time”, poniżej 0,5 ms’ 

- musi zapewniać wykrywalność nie wyższą niż 4 fg oktafluoronaftalenu (OFN); 

- czułość spektrometru mas wyrażona stosunkiem sygnału do szumu (S/N)  

• w trybie SCAN (Scanning) S/N nie może być mniejsza niż1500:1 (dla 1 pg OFN), 

•  w trybie MRM S/N  nie może być mniejsza niż 18000 (dla 100fg OFN);   

- musi zapewniać możliwość pracy w różnych trybach (Scan, SIM, Product Ion scan, Precursor Ion 

scan, Neutral Loss scan, MRM, Scan/SIM i Scan/MRM); 

- musi zapewniać możliwość pomiaru min. 32000 kanałów w trybie SIM (MRM);  

- zakres dynamiczny detektora ma być nie mniejszy niż  8∙106; 
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- musi być wyposażony w system próżniowy, tj. wbudowaną w przyrząd pompę turbomolekularną 

o wydajności co najmniej 360 l/s (dla He) oraz  pompę próżni wstępnej o wydajności co najmniej 

6 m3/h, 

- musi umożliwiać pracę przy przepływie przez kolumnę przynajmniej 8 ml/min; 

 

4. Chromatograf gazowy musi zostać dostarczony z oprogramowaniem sterującym przyrządem 

umożliwiającym pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową, zbieranie danych, 

opracowywanie i generowanie raportów; spełniającym co najmniej następujące wymagania: 

- musi posiadać możliwość przeszukiwania biblioteki widm, tworzenia własnych bibliotek;  

- musi posiadać funkcję automatycznego uwzględnienia wpływu zmiany długości kolumny na czas 

retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie; 

- musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia metody MRM, SIM, SCAN, SCAN/MRM, 

SCAN/SIM w oparciu o własną bazę danych, przy jednoczesnym badaniu złożonych mieszanin 

wieloskładnikowych; 

- musi posiadać możliwość automatycznej optymalizacji parametrów metody MRM (optymalnych 

przejść MRM oraz energii kolizji);  

- musi posiadać funkcje diagnostyczne, pozwalające na weryfikację wyników jakościowych i 

ilościowych; 

- oprogramowanie posiadać polską lub angielska wersję językową z pełnymi polskimi instrukcjami 

i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym; 

5. Chromatograf gazowy musi zostać dostarczony z elementami wyposażenia dodatkowego: 

- zestawem komputerowym o parametrach odpowiednich do sterowania przyrządem (co najmniej 8 

GB pamięci RAM, dysk co najmniej 1 TB)  wraz z  systemem operacyjnym w polskiej wersji 

językowej; zestaw musi być wyposażony w mysz optyczną, drukarkę laserową i monitor LED o 

przekątnej co najmniej 24”;  

- dwiema kolumnami chromatograficznymi kapilarnymi o wymiarach 30 m x 0,25 mm, 

odpowiednimi do spektrometrii mas i badań środowiskowych; 

- zestawem co najmniej 5 włókien SPME Arrow o różnych właściwościach sorpcyjnych; 

- biblioteką NIST ze strukturami związków lub biblioteką równoważną co do zawartości; 

- zestawem części potrzebnych do uruchomienia zestawu, w tym co najmniej: 

•  reduktor dwustopniowy do argonu i helu, 

•  filtr do oczyszczania gazu nośnego, 

•  adapter do wymiany kolumny bez zapowietrzania próżni,  

• co najmniej 100 fiolek do podajnika ciekłego, 

- spektrometr musi zostać dostarczony z dodatkowym źródłem jonów do jonizacji EI skracającym 

czas przestoju związanego z konserwacją urządzenia; 

- zestawem narzędzi i materiałów umożliwiających konserwację systemu; 

- zasilaczem awaryjnym UPS w trybie online o wydajności co najmniej 5000 VA; 

- instrukcją obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

CZĘŚĆ II 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu do spektroskopowej 

analizy atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych spełniającego co najmniej 

następujące wymagania: 
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1 Zestaw musi zostać dostarczony ze spektrometrem ramanowskim o wysokiej jasności (transmisja 

musi wynosić co najmniej 30%) z ogniskową nie większą niż 250 mm, wyposażonym w: 

 

1.1 podwójny tor detekcyjny; 

1.2 detektor CCD o co najmniej następujących parametrach: 

• minimalnym rozmiarze matrycy 1024 x 256 pikseli  

• detektor musi umożliwiać pracę w zakresie spektralnym co najmniej od 200 nm do 1050 

nm,  

• detektor musi umożliwiać rejestrację co najmniej do 1400 widm/s; 

• detektor musi być chłodzony termoelektrycznie do temperatury –70°C (lub niższej)   

z wykorzystaniem modułu Peltiera, bez konieczności chłodzenia wodą lub ciekłym 

azotem; 

1.3 co najmniej trzy siatki dyfrakcyjne: 2400 linii/mm dla zakresu UV, 1800 linii/mm dla zakresu 

VIS i 1200 linii/mm dla zakresu NIR;  

1.4 kinematycznie montowany filtr krawędziowy dla fali 325 nm, umożliwiający obserwację 

rozpraszania Rayleigha w odległości 250 cm-1
 

lub mniejszej od linii lasera;  

1.5 kinematycznie montowany filtr krawędziowy dla fali 532 nm, umożliwiający obserwację 

rozpraszania Rayleigha w odległości 100 cm-1
 

lub mniejszej od linii lasera;  

1.6 kinematycznie montowany filtr krawędziowy dla fali 785 nm, umożliwiający obserwację 

rozpraszania Rayleigha w odległości 100 cm-1
 

lub mniejszej od linii lasera;  

2 Spektrometr musi zapewniać graniczną rozdzielczość spektralną nie większą niż 0.5 cm-1 
 

w 

obszarze widzialnym;  

3 Spektrometr musi zapewniać możliwość pomiaru widm ramanowskich w zakresie co najmniej 100 

- 4100 cm-1;
 

 

4 Spektrometr musi być wyposażony w system dynamicznego autoogniskowania podczas 

obrazowania Ramana, który z użyciem wysokorozdzielczego obiektywu o powiększeniu min. x 

100 i parametrach NA min. 0,85 i WD min. 0,33 mm zapewni prędkość zbierania danych większą 

niż 20 widm/s; autoogniskowanie musi być utrzymane automatycznie dla próbki poruszającej się  

5 Spektrometr musi być wyposażony w układ co najmniej 4 filtrów szarych, pokrywających pełen 

zakres widmowy spektrometru co najmniej od 200 do 1050 nm, tłumiących równomiernie, 

umożliwiający płynną regulację mocy wiązki laserowej na próbce w zakresie co najmniej od 

0,00001% do 100%; 

6 System musi być wyposażony w co najmniej trzy następujące lasery wzbudzające:  

6.1 laser UV pracujący na linii 325 nm o mocy min. 20 mW, emitujący światło spolaryzowane  

liniowo, chłodzony powietrzem; 

6.2 laser diodowy pracujący na linii 532 nm o mocy min. 100 mW, emitujący światło 

spolaryzowane  liniowo, chłodzony powietrzem;  
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6.3 laser diodowy pracujący na linii 785 nm o mocy min. 300 mW, emitujący światło 

spolaryzowane liniowo, chłodzony powietrzem;  

7 Spektrometr ramanowski musi zapewniać możliwość obrazowania/mapowania ramanowskiego 

wykorzystując metodę 

7.1 punktową;  

8 szybkie obrazowanie w osi Z z niestałą prędkością, nie mniejszą niż 10 μm/s, w zakresie zmiany 

topografii powierzchni próbki w osi z min. 1.5 mm;  

9 Spektrometr musi być wyposażony w konfokalny mikroskop optyczny prosty zintegrowany 

sztywnym łączem (bez użycia światłowodów) ze spektrometrem ramanowskim, przewidziany do 

badań materiałów z wykorzystaniem techniki badań konfokalnych, obrazowania powierzchni oraz 

próbek o wymiarach mikro i makro, pracujący w transmisji i odbiciu wyposażony co najmniej w:  

9.1 binokular oraz kolorową kamerę wizyjną do oglądania próbek w świetle białym z jednoczesną 

wizualizacją plamki lasera oraz możliwością zapisu obrazu video;  

9.2 obiektywy ze standardową ogniskową o powiększeniu:  

• x5, NA (apertura numeryczna obiektywu) min. 0.12, WD (odległość robocza 

obiektywu) min. 14.00; 

•  x20, NA min. 0.4, WD min. 0.39; 

9.3 obiektywy z długą dystansową o powiększeniu x50, NA min. 0.50, WD min. 8.20; 

9.4 obiektyw UV o powiększeniu co najmniej x40; 

9.5 automatycznie sterowany stolik xyz umożliwiający wykonywanie obrazowania Ramana z 

rozdzielczością (krokiem) przynajmniej 50nm dla xy i zakresie skanowania xy co najmniej 110 

x 70 mm, oraz krokiem w z nie większym niż 8 nm; 

9.6 joystick do pozycjonowania próbki typu track ball;  

9.7 osłona przed promieniowaniem laserowym klasy I bezpieczeństwa pracy; 

9.8 zestaw do pomiarów różnego typu próbek: proszków, tabletek, cieczy itp.; 

10 Spektrometr musi się charakteryzować automatyzacją następujących funkcji:  

10.1 regulacji i optymalizacji mocy wiązki laserowej padającej na próbkę;  

10.2 regulacji parametrów systemu przy użyciu wewnętrznej próbki referencyjnej;  

10.3 kalibracji osi częstości oraz korekcji intensywności przy użyciu wbudowanego źródła światła 

białego oraz lampy neonowej; 

10.4 przełączania pomiędzy obrazem w świetle białym a pomiarem w świetle lasera;  

10.5 wymiany filtrów krawędziowych;  

10.6 typu streamline lub linescan wraz z pakietem oprogramowania do analizy chemometrycznej 

zawierającym m.in. PCA (Principal Component Analysis), Multivariate Curves (MCR-ALS), 

Components (DCLS), Cluster Analysis; 

11 System musi byś wyposażony w oprogramowanie od wyszukiwania i tworzenia bibliotek widm 

Ramana i zawierać co najmniej biblioteki związków nieorganicznych i polimerowych;  
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12 System musi być wyposażony w oprogramowanie do analizy statystycznej rozkładu cząstek na 

powierzchni; 

13 Zestaw musi zostać dostarczony z jednostką sterującą wraz z oprogramowaniem do sterowania 

spektrometrem ramanowskim, akwizycji i przetwarzania danych, wyposażona w:  

13.1 komputer typu PC o pamięci co najmniej 8 GB RAM, dysk SSD (co najmniej 256 GB), dysk 

HD co najmniej 2 TB na dane pomiarowe, system operacyjny umożliwiający prawidłowe 

działanie oprogramowania sterującego. Licencja systemu operacyjnego nie może być 

ograniczona czasowo.  

13.2 dwa monitory co najmniej 24”; 

13.3 mysz i klawiaturę bezprzewodową; 

14 Zestaw musi zostać dostarczony wraz z licencją wielostanowiskową oprogramowania. 

Oprogramowanie i licencja nie mogą być ograniczone czasowo.  

15 Maksymalne zużycie prądu na dobę całego zestawu pomiarowego nie może być wyższe niż 720Wh 

+/- 3% 
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CZĘŚĆ III 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  wysokorozdzielczego spektrometru 

absorpcji atomowej pracującego zarówno w technice płomieniowej oraz w technice z kuwetą 

grafitową z wykorzystaniem ciągłego źródła promieniowania (Continuum Source AAS – CS AAS), z 

możliwością generowania wodorków i możliwością podłączenia analizatora zimnych par rtęci 

spełniającego co najmniej następujące wymagania: 

 

− fabrycznie nowy spektrometr absorpcji atomowej pracujący w technice płomieniowej (FAAS) i 

bezpłomieniowej (z kuwetą grafitową GFAAS) z przystawką umożliwiającą generowanie 

wodorków; 

− spektrometr musi być wyposażony w jedną komorę pomiarową z zainstalowanymi dwoma 

atomizerami umożliwiającymi pracę w technice płomieniowej i bezpłomieniowej (z kuwetą 

grafitową) z automatyczną zmianą z poziomu oprogramowania; 

− spektrometr musi zapewniać pracę  w zakresie spektralnym w przedziale co najmniej od 190  do 

900 nm; 

− spektrometr musi być wyposażony w półprzewodnikowy detektor diodowy CCD; 

− spektrometr musi być wyposażony w źródło światła - lampę emitującą ciągłe źródło 

promieniowania umożliwiająca analizę co najmniej 65 pierwiastków; 

− spektrometr musi umożliwiać ustawianie długości analizowanej fali z poziomu oprogramowania; 

− spektrometr musi zapewniać sekwencyjną automatyczną analizę wielopierwiastkową (analiza 

dowolnej ilości pierwiastków z jednej próbki bez potrzeby zmiany źródła promieniowania); 

− spektrometr musi zapewniać korekcję tła dla techniki płomieniowej (FAAS) i techniki z kuwetą 

grafitową (GFAAS) z wykorzystaniem referencyjnych pikseli, korekcja musi być możliwa do 

realizacji w całym oferowanym zakresie spektralnym, w tym samym czasie co analiza próbki; 

− spektrometr musi posiadać możliwość przepłukiwania układu optycznego argonem lub 

powietrzem; 

− spektrometr musi być wyposażony w komorę mgielną wykonaną z materiałów odpornych na 

wszystkie rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne włącznie z kwasem fluorowodorowym oraz 

z wyposażenie niezbędnym do pracy z acetylenem i podtlenkiem azotu; 

− spektrometr musi posiadać opcję sterowania przepływem gazów z poziomu oprogramowania z  

automatyczną adaptacją wszystkich parametrów gazów; 

− spektrometr musi być wyposażony w wejście dodatkowego gazu używane przy pracy z 

rozpuszczalnikami organicznymi;  

− spektrometr musi być wyposażony w piec grafitowy poprzecznie grzany z temperaturą grzania do  

minimum 2800°C; 

− spektrometr musi posiadać opcję optycznej (bezdotykowej) kontroli temperatury w kuwecie 

grafitowej; 

− spektrometr musi umożliwiać sterowanie przepływem gazu wewnątrz kuwety z poziomu 

oprogramowania; 

− spektrometr musi być wyposażony we wbudowany zamknięty układ chłodzenia kuwety grafitowej; 

− spektrometr musi być wyposażony  we wbudowaną kamerę do obserwacji wnętrza kuwety 

grafitowej; 

− spektrometr musi być wyposażony w minimum dwa kodowane palniki tytanowe w tym co 

najmniej 
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- -jeden 100 mm na acetylen; 

--jeden 50 mm na podtlenek azotu oraz acetylen, wraz z automatycznym, sterowanym z 

poziomu oprogramowania, urządzeniem do czyszczenia szczeliny palnika;  

− spektrometr musi być wyposażony w podajnik dla techniki płomieniowej na minimum 50 próbek 

z automatycznym i tzw. inteligentnym rozcieńczeniem; 

− spektrometr musi być wyposażony w dwudrożny zawór do komory mieszania umożliwiający 

podawanie bardzo małych objętości (nie większych niż 150 mikrolitrów) próby w technice 

płomieniowej; 

− spektrometr musi być wyposażony w podajnik do pieca na co najmniej 100 próbek, z 

automatycznym dodawaniem modyfikatorów matrycy, z automatycznym i tzw. inteligentnym 

rozcieńczeniem, z możliwością zagęszczenia próbek przez wielokrotny nastrzyk oraz z 

możliwością nastrzyku do podgrzanej rurki; 

− spektrometr musi zostać dostarczony z zestawem umożliwiającym sprawdzenie poprawności 

działania aparatury w tym co najmniej 5 rurek grafitowych z platformą Lwowa oraz 100 

naczynek o pojemności  

1,5 ml do analiz w technice bezpłomieniowej (z kuwetą grafitową); 

− spektrometr musi być wyposażony w przystawkę do generowania wodorków także bezpośrednio 

do techniki bezpłomieniowej (z kuwetą grafitową); 

− spektrometr musi zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem w języku polskim lub/i 

angielskim do pracy spektrometru umożliwiające monitorowanie i sterowanie wszystkimi 

funkcjami i parametrami aparatu, zbierające dane, dające możliwość wyboru algorytmu krzywej 

kalibracji, kontroli statystycznej wyników i kalibracji, umożliwiające przygotowania raportów 

projektowanych przez użytkownika, umożliwiające transfer danych do zewnętrznych programów 

do dalszej obróbki (format: xls, doc); 

oprogramowanie i licencja nie mogą być ograniczone czasowo. 

− Spektrometr musi zostać dostarczony z zestawem komputerowym wraz z systemem operacyjnym 

w polskiej wersji językowych. Zarówno komputer jak i system operacyjny musi posiadać 

parametry odpowiednie do sterowania przyrządem.  

− Zestaw musi być wyposażony w mysz optyczną i monitor LED o przekątnej co najmniej 24”, 

− Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp 

i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. 
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