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CZĘŚĆ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 

tel. 52 323 67 63 

e-mail: a.koscielna@ukw.edu.pl 

Adres strony internetowej: www.ukw.edu.pl 

CZĘŚĆ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy  P z p. o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach 

wydanych na podstawie - art. 11 ust. 8 ustawy P z p. 

CZĘŚĆ III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie finansowane jest z w ramach projektu „Laboratoria nauk technicznych  

i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego  w zakresie innowacyjnych rozwiązań i 

technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowe 1. 

Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.1 Publiczna 

infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

- Pomorskiego na lata 2014 - 2020.  

CZĘŚĆ IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury -  Kalorymetr stożkowy - 1 

szt. 

2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem 

parametrów, konfiguracji i wyposażenia zamieszczono w Załączniku nr 2 do SIWZ, 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego 

wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, 

których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał.  

6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie jako 

przykład produktu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim 

przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że 

http://www.ukw.edu.pl/
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zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej 

klasy i jakości jakiej oczekuje Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Za produkt równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w 

SIWZ wymagań i parametrów technicznych. Produkt zaproponowany jako równoważny nie może 

odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych w opisie przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego.  

8. W przypadku wskazania znaków towarowych bądź nazw własnych, używając określenia „typu” 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w danym asortymencie. Ilekroć w treści SIWZ, w 

zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub 

pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”.  

9. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy P z p wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego 

przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Wymagania dotyczące zatrudnienia  osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P z p: 

11.1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917  z późn. zm.). 

CZĘŚĆ V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie: 18 tygodni od dnia podpisania umowy. 

CZĘŚĆ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z 

POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ( pkt. 12-23) i ust. 5 pkt.1 ustawy P z p.; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art%2822%29par%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art%2822%29par%281%29
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Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, w tym zakresie 

na podstawie JEDZ. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i SIWZ. 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, w tym zakresie 

na podstawie JEDZ. 

2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy P z p. 

3.2.Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 

4.Wykluczenie wykonawcy następuje: 
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a) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 13 lit. a–c i pkt. 14, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione  

w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia chyba, że w tym 

wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

b) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba,  

o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione  

w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5–7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata 

od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 

z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia 

lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

stała się ostateczna; 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 16-20 ust. 5 ustawy  

P z p oraz pkt 3.2. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stan  faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony, w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5 SIWZ. 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
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podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (zgodnie z art. 

22a ustawy P z p). 

8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie dwuetapowo: 

 Etap I: Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na 

podstawie informacji zawartych w JEDZ. 

 Etap II: Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie 

podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń 

wymienionych w etapie I. 

9. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółki 

cywilne/konsorcja): 

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy 

P z p. 

9.2. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, 

oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9.3. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie 

upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

9.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wypełniając formularz 

ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres 

Wykonawcy” należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, a nie tylko dane pełnomocnika. 

9.5. Zgodnie z art. 141 ustawy P z p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

9.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt 7 części VI SIWZ. 

CZĘŚĆ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
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1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, wykonawca winien złożyć w formie 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej 

„JEDZ”), wg wzoru standardowego, określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ. Oświadczenie składane jest 

na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanym dalej „oświadczeniem”. 

Ze strony internetowej Zamawiającego Wykonawca powinien pobrać wersję elektroniczną – edytowalną 

JEDZ. Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i 

zaimportować pobrany plik JEDZ. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej 

Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZESPD.pdf. 

1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument, o 

którym mowa w pkt. 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty, o którym mowa w pkt 1  części VII 

SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

1.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7 części VI SIWZ, jeżeli Wykonawca polega 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 

2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji  

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P z p Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P z p. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 
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a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

P z p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEiDG), 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P z p. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 części VII SIWZ: 

4.1. składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy P z p 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 części VII 

SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 
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7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt  1.1. części VII SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P z p., lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż pełnomocnictwa i 

JEDZ, o których mowa SIWZ, muszą być składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 

w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

12. 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 lub oświadczeń, które każdego z 

nich dotyczą. 

13. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w/g. formuły: spełnia – 

nie spełnia. 

CZĘŚĆ VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl/pn/ukw (formularz Wyślij wiadomość 

dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania). W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w 
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przypadku niedziałania Platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z 

Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert i wniosków). 

2. Wykonawca składa ofertę oraz jednolity dokument zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami 

zgodnie z częścią XI SIWZ za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl/pn/ukw. 

3.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 

zostały w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej pod adresem 

www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. 

4. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami: 

Anna Kościelna, tel. +48 (52) 323 67 63 - w sprawach składanych dokumentów. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

6. Wszelkie zapytania, wnioski lub informacje dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ należy przesłać na 

elektroniczną platformę pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/ukw. 

7. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieści na elektronicznej platformie pod adresem 

www.platformazakupowa.pl/pn/ukw. 

9. Wykonawca pobierający wersję elektroniczna SIWZ ze strony Platformy  

www.platformazakupowa.pl/pn/ukw zobowiązany jest do monitorowania jej w terminie do dnia 

otwarcia ofert. Zamieszczane tam wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ będą wiążące dla Wykonawców. 

10. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ, Zamawiający udostępni na stronie 

Platformy www.platformazakupowa.pl/pn/ukw 

CZĘŚĆ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w 

wysokości 14 524,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote, 00/100). 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

http://www.platformazakupowa.pl/pn/ukw
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 

 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000.  

Jako tytuł przelewu należy wskazać: „Wadium - numer sprawy UKW/DZP-281-D-18/2019. Kopię 

przelewu należy załączyć do oferty. 

5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy P z p) musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta 

do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. Konieczne jest aby gwarancja lub 

poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

wykonawcę zgodnie z art. 46 ust 4a i 5 ustawy P z p. 

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (dotyczy to wadium 

składanego w każdej z możliwych form). 

7. Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu tylko 

wtedy, jeśli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. 

8. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy go złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej 

poprzez załączenie na Platformie www.platformazakupowa.pl/pn/ukw oryginału dokumentu wadialnego 

tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ; 
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c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy P z p, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

P z p  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P z p, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P z p, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11. Zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy określa ustawa P z p. 

CZĘŚĆ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związan ia z 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej, nie powoduje utraty wadium.  

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy P z p Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy P z p, na przedłużenie terminu związania ofertą.  

CZĘŚĆ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wykonawca wypełnia i załącza do Formularza 

oferty, jako jego integralną część, dedykowany Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z 

załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. składa się pod rygorem nieważności w języku polskim, 
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elektronicznie za pośrednictwem Platformy www.platformazakupowa.pl/pn/ukw przez osobę(y) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.  

4. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-mail, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej a do danych 

zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; 

.xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz.U. 2018r.poz. 419 ze zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a 

także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w jego ofercie.  

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w rozumieniu przepisów                         

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być złożone w osobnym pliku i załączyć w sposób określony w 

Instrukcji składania ofert dla Wykonawców.  

9. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał). 

10. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. 

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. 

CZĘŚĆ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod 

adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/ukw. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2019 r. do godz. 10:00 

3.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:  
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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, I p. pokój 102, ul. Ogińskiego 16, 85 -064 Bydgoszcz poprzez 

kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne.  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie 

www.platformazakupowa.pl/pn/ukw informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. 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. W tym celu należy złożyć wypełnione Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. 

CZĘŚĆ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT 

1. Ofertę stanowi wypełniony druk Formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Ponadto Wykonawca wypełnia i załącza do Formularza oferty, jako jego integralną część Załącznik 

nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca musi zaoferować cenę całkowitą i ostateczną, która nie będzie podlegała 

negocjacjom przy podpisaniu Umowy. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (np. 

koszty transportu, inne opłaty i podatki) oraz będzie uwzględniała także ewentualne upusty i rabaty 

zastosowane przez Wykonawcę. 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z wyodrębnieniem poda tku VAT, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w  zakresie 

dotyczącym: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 importu usług lub towarów, 

http://www.platformazakupowa.pl/pn/ukw
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 mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. 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. W tym celu należy złożyć wypełnione Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 

do SIWZ. 

CZĘŚĆ XIV. DZIAŁANIA POPRZEDZAJĄCE OCENĘ OFERT 

1. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

 

CZĘŚĆ XV. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:  

cena – 60% 

 gwarancja – 40% 

2. Oferty będą oceniane według ww. kryteriów, w następujący sposób: 

2.1. Kryterium cena (KC) – 60%:  

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie 

przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

 
            CMIN 
KC = --------------x 60% x 100 
              CB 
 
KC - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty. 

CMIN- najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu. 

CB- cena oferty badanej. 

2.2. Kryterium  gwarancja (KGw) – 40%:  
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Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną 

liczbę punktów w kryterium termin gwarancji, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem: 

             GB 

KGW = --------------x 40% x 100 

              GMAX 

- od 12 do 23 miesięcy - 1 pkt 

- od 24 do 35 miesięcy - 3 pkt 

- 36 miesięcy i więcej  - 5 pkt 

gdzie:  

KGW - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Gwarancja” ocenianej oferty.  

GMAX - długość gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją.  

GB - długość gwarancji w ofercie ocenianej. 

5. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach, obliczona wg wzoru: 

KO = KC + KG 

 

gdzie:  

KO - ostateczna wartość punktowa badanej oferty.  

KC - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „Cena”  

KG - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „Gwarancja” 

6. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca 

wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z 

późn. zm.) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 

CZĘŚĆ XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

CZĘŚĆ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY 
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1. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  

CZĘŚĆ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy P z p, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale 

VI ustawy P z p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 

pkt.  5 ustawy P z p. 

CZĘŚĆ XIX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU 

1. Wyniki postępowania ogłoszone zostaną w siedzibie Zamawiającego i na stronie Platformy: 

www.platformazakupowa.pl/pn/ukw. 

2. Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach postępowania  na adres e-mail 

wskazany w ofercie Wykonawcy. 

CZĘŚĆ XX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, zwany dalej Zamawiającym; 

 Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych w osobie Pana 

Jarosława Gurgula, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (52) 341 92 07 

lub adresem  e-mail: iod@ukw.edu.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę aparatury, numer sprawy UKW/DZP-281-D-18/2019 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 

„ustawa P z p”  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P z p związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy P z p; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1, 

     - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2, 

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

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

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

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

     - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO. 
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CZĘŚĆ XXI. ZAŁĄCZNIKI 

 

1 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 

Wyjaśnienie: 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 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-18/2019                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 Formularz Oferty 
 

 

  

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

OFERTA 

 

                                                                                               Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

     ul. Chodkiewicza 30  

     85-064 Bydgoszcz 

                    

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: 

 

„DOSTAWA APARATURY” 

Kalorymetr stożkowy - 1 szt. 

 

MY NIŻEJ PODPISANI 

 

 ___________________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________________   

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

działając w imieniu i na rzecz 

 

 ___________________________________________________________________________________________   

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia: 

wartość ofertową brutto _________________________________________________________PLN 

słownie ___________________________________________________________________________ 

wartość netto __________________________________________________________________ PLN 

podatek od towarów i usług ____________ % wartość podatku __________________________ PLN 

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres: 

______ miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / z udziałem podwykonawców* 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(rodzaj i zakres zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom) 

8. OŚWIADCZAMY, że polegamy / nie polegamy* na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i zakres, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów) 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

_________________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
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oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. OŚWIADCZAMY, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w SIWZ. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

tel. ___________________________________ e-mail: ________________________________ 

13. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem*. 

14. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

15. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1._____________________________________________________________________ 
 

2._____________________________________________________________________ 
 

3______________________________________________________________________ 
 

16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. __________________________________________________________________ 
 

2. __________________________________________________________________ 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-18/2019                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU 

 
KALORYMETR STOŻKOWY – szt.1 

 
II. CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU: 

 

1. Nazwa urządzenia  

  Podać 

2. Typ urządzenia  

  Podać 

3. Producent  

  Podać 

4. 

Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. 
Urządzenie fabrycznie nowe, 

nierekondycjonowane 

 

  Podać 

5. 
Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej 

produkcji 
 

  Podać 

6. Kraj pochodzenia  

  Podać 

7. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego.  

Nr 

ppkt. 
OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE 

PARAMETR  

PUNKTOWANY 

WYMAGANIA 

GRANICZNE  

PARAMETRY OFEROWANE  

(podać zakres lub opisać) 

1 
Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 
12 miesięcy* 

od 12 do 23 miesięcy – 1 pkt 

od 24 do 35 miesięcy – 3 pkt 

36 miesięcy i więcej   – 5 pkt 

Tak / Podać  

2 

Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu 

ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 

h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy  

- Tak   

3 

Czas rozwiązania problemu zgłoszonego 

przez Użytkownika nie dłużej niż 7 dni 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy w Polsce 

- Tak   

4 

Dostawca zapewnia dostawę, montaż i 

pierwsze uruchomienie w obecności 

Zamawiającego w terminie z nim 
uzgodnionym, w miejscu instalacji 

urządzenia 

- Tak   

5 Urządzenie musi posiadać certyfikat CE - Tak  

* parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” 

8. Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. 

Nr 

ppkt. 
OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE 

PARAMETR 

PUNKTOWANY 
WYMAGANIA 

GRANICZNE 

PARAMETRY OFEROWANE 

(podać zakres lub opisać) 
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1 

Rama nośna na kółkach umożliwiająca 

bezproblemowe (waga aparatu około 400 kg) 

przemieszczanie aparatu w laboratorium 

- Tak  

2 

Przedział testowy wyposażony w zawieszenie 
anty-wibracyjne, zwiększające precyzję 

pomiarów masy. Przedział umożliwiający 

umieszczenie kalorymetru ubytku masy ze 
stożkiem i mechanizmem wagi oraz 

zapewniający dostęp do układu stożkowego z 

trzech stron 

- Tak  

3 

Stożkowy układ grzejny – moduł w postaci 

ściętego stożka, owiniętego od strony 
wewnętrznej elementem grzejnym o 

parametrach 5000W przy 230V z 

maksymalnym przepływem ciepła 100kW/m2 i 
średnicy minimalnej zwojów 8 mm. Kontrola 

temperatury stożka poprzez trzy termopary 

typu K oraz trójkanałowy kontroler 

temperatury typu PID. Układ stożkowy musi 

być zamontowany na prowadnicach i posiadać 

motor umożliwiający automatyczne ustawianie 
wysokości promiennika względem próbki 

- Tak  

4 

Cela wagowa przystosowana do umieszczania 
próbek z masą do 5 kg oraz precyzją pomiaru 

nie gorszą niż 0,01 g. Cela musi być 

wyposażona w elementy zabezpieczające przed 
uszkodzeniem oraz zapewniająca stabilne 

wyniki i długą żywotność. Cela musi być 

wyposażona w moduł do zbierania danych, 
elektroniczne tarowanie oraz wyświetlanie 

wartości masy w postaci cyfrowej. Cela musi 

być umieszczona w zamkniętym module w 
celu redukcji wpływu zmian temperatury 

- Tak  

5 

Zapalnik iskrowy i przesłona mechaniczna – 
wyposażone w generator iskrowy o napięciu co 

najmniej 10kV oraz układ bezpieczeństwa. 

Zapalnik z możliwością automatycznego 

przesuwania go z nad próbki podczas testu. 

Mechanizm automatycznej przesłony 

chroniący próbkę przed zapaleniem i 
umożliwiający uruchomienie pomiaru w czasie 

wybranym przez użytkownika. Sterowanie 

ruchem zapalnika i przesłony odbywa się przez 
odpowiednie przyciski na panelu głównym 

kalorymetru 

- Tak  

6 

Ekran ochronny – automatycznie podnoszony 

ekran chroniący użytkownika przed ogniem, 
ciepłem oraz próbkami niebezpiecznymi 

- Tak  

7 

Układ wyciągowy – musi być wykonany ze 

stali odpornej na korozje, składający się z 
okapu, kanału dymowego oraz sekcji 

pomiarowej 

- Tak  

8 

Wentylator wyciągowy z regulacją prędkości 
obrotów i kontrolerami przepływu. Zakres 

ustawień przepływu w kontrolerach co 

najmniej 0-50 l/s z rozdzielczością nie gorszą 
niż 0,1 l/s. Kontrola przepływu w kominie za 

pomocą układu termopar oraz różnicowego 

przetwornika ciśnienia. Wartość nominalna 
przepływu w testach co najmniej 24 l/s 

- Tak  

9 

Linia poboru gazów – sonda w kształcie 

pierścienia z 12 otworami, umieszczona w 

kanale wyciągowym w odległości 685 mm od 
okapu kalorymetru 

- Tak  
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10 

Układ pomiaru gęstości dymu składający się 
z lasera helowo-neonowego o mocy co 

najmniej 0.5mW oraz dwóch fotodetektorów: 

pomiarowego i referencyjnego. Układ pomiaru 
gęstości dymu musi być zamontowany na 

ramie nośnej, w celu ochrony układu przed 

zakłóceniami termicznymi i mechanicznymi. 
Układ pomiaru gęstości dymu musi być 

wyposażony w co najmniej dwa filtry szare do 

jego automatycznej kalibracji z poziomu 
oprogramowania 

- Tak  

11 

Miernik strumienia ciepła z certyfikatem, 

typu Schmidt-Boeltera, przeznaczony do 

kalibracji napromieniowania elementu 
grzejnego stożka 

- Tak  

12 

Palnik kalibracyjny służący do kalibracji 

szybkości uwalniania ciepła z wykorzystaniem 

metanu o znanej wartości kalorymetrycznej 

oraz masowego miernika przepływu 

- Tak  

13 

Uchwyty próbki - minimum 3 szt. do próbek o 
wymiarach 100x100x50 mm. Do uchwytów 

dodatkowo należy dostarczyć co najmniej 12 

podkładek z wełny mineralnej oraz 3 siatki do 
utrzymywania próbek giętkich 

- Tak  

14 

Komora do chłodzenia oraz odparowania 

uchwytów – zintegrowany w ramie szczelny 

przedział do umieszczania rozgrzanych 
uchwytów. Komora musi być podłączona do 

systemu wyciągu oraz umożliwiać 

przechowanie co najmniej dwóch uchwytów 
jednocześnie. Komora musi posiadać porty do 

podłączenia nawiewu azotem 

- Tak  

15 

Moduł operatora o następujących min 

parametrach kompatybilny z dotykowym 

ekranem LCD 17” oraz klawiaturą 

a) procesor o częstotliwości 2.5GHz,  

b) pamięć RAM 2GB,  

c) dysk HDD 500 GB,  
d) napęd DVD-RW,  

e) porty 4 x USB 2.0,  

f) monitor z ekranem dotykowym LCD 17”, 
g) mysz optyczna, klawiatura  

- Tak  

16 Dotykowy ekran LCD 17” oraz klawiatura  - Tak  

17 

Zestaw materiałów eksploatacyjnych 
umożliwiających pierwszy rozruch i kalibrację 

urządzenia u użytkownika 

 

- Tak  

STANOWISKO ANALIZATORÓW GAZÓW 

 
18 

System pobierania gazów do analizy, (układ 

kontroli przepływu, filtry sadzy, zimna 

pułapka, pompa, kolumny osuszające - 
pozwalające usuwać niepożądane substancje w 

gazach badanych takie jak sadza, cząstki 

materiału, wilgoć) 

- Tak  

19 

Analizator tlenu – kontroler z 
paramagnetycznym detektorem tlenu 

o zakresie pomiarowym co najmniej 0-25%, 

analizator sterowany w trybie kontroli 
przepływu i temperatury, posiadający 

wbudowany moduł do kompensacji ciśnienia 

atmosferycznego 

- Tak  
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20 

Analizator dwutlenku węgla oraz tlenku 

węgła zawierający niedyspersyjne sensory 
podczerwieni (typu NDIR) do detekcji CO2 (w 

zakresie co najmniej 0-10%) i CO (w zakresie 

co najmniej 0-1%) z kontrolerami przepływu 

- Tak  

21 

Kontroler zbierania danych posiadający 
łącze do komputera (np. moduł akwizycji 

danych z wyjściem GPIB/RS232 oraz karta 

zbierania danych PCI GPIB do zainstalowania 
w komputerze) 

- Tak  

22 

Stoisko analizatorów o konfiguracji 

wolnostojącej umożliwiające łatwe 

przemieszczanie stoiska w laboratorium z 
układ szybko złączek, umożliwiających 

odsunięcie stoiska od kalorymetru 

- Tak  

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZINTEGROWANE I PRZEZNACZONE DO STEROWANIA 

KALORYMETREM STOŻKOWYM. MINIMALNY ZESTAW WYMAGANYCH FUNKCJI 

23 
Monitorowanie parametrów aktualnego stanu 
kalorymetru stożkowego 

- Tak  

24 Ustawianie parametrów testu - Tak  

25 

Kalibracja wszystkich przetworników z 

poziomu „jednego okna” oprogramowania oraz 

gromadzenie danych kalibracyjnych 

- Tak  

26 

Automatyczna procedura kalibracji czujników 

gazów wraz z przechowywaniem danych 

kalibracyjnych 

- Tak  

27 
Procedura określenia c-faktora za pomocą 

palnika metanowego 
- Tak  

28 
Procedura określenia c-faktora za pomocą 
etanolu 

- Tak  

29 
Funkcja wyznaczania dryftu analizatora tlenu 

oraz czujnika dymu 
- Tak  

30 Zbieranie danych pomiarowych - Tak  

31 
Automatyczne obliczenia wymaganych 

wartości 
- Tak  

32 Obliczanie wartości średnich z wielu testów - Tak  

33 

Eksportowanie danych pomiarowych do 

innych programów w postaci plików CSV oraz 
arkuszy kalkulacyjnych 

- Tak  

34 
Edytowanie wyników testu z poziomu 
oprogramowania 

- Tak  

35 
Wprowadzanie komentarzy z obserwacji 

przebiegu testu 
- Tak  

36 
Prezentacji wyników w postaci wymaganej 

przez normy 
- Tak  
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37 

Formatowanie raportów z testów.  Zestaw 

danych które muszą się znaleźć w raporcie: 
a) dane o warunkach przeprowadzonego testu i 

próbce badanej, 

b) wartości obliczone z danych testowych dla 
przedziału czasu od zapalenia próbki do 600 

s, 

c) wyniki pomiarów dymu dla okresów przed 
zapaleniem i po zapaleniu oraz dla 

całkowitego czasu testu, 

d) krzywe w zależności czasowej dla wartości 
mierzonych oraz parametrów procesowych 

(stężenia O2, CO i CO2 oraz ich ubytek, 
sygnał z fotodetektora, temperatury: stożka, 
w kominie, dymu, pułapki), 

e) kompatybilne ze środowiskiem Windows, 

posiadające funkcje powiadomień 
dźwiękowych i tekstowych z instrukcjami 

prowadzącymi użytkownika przez całą 

procedurę testową. 

- Tak  

MODUŁ DO ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO PRÓBEK 

38 
Zakres spektralny, co najmniej  7 800 – 350 
cm-1 w pomiarach ATR i transmisyjnych 

- Tak  

39 
Maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 
0.4 cm-1 

- Tak  

40 
Rozdzielczość nominalna ustawiana w zakresie 

0.4-32 cm-1 
- Tak  

41 
Szczelny i osuszany układ optyczny z 
okienkami KBr pokrywanymi BaF2 

oddzielającymi optykę od przedziału próbek 

- Tak  

42 
Podłączenia do opcjonalnego przedmuchu 
spektrometru i przedziału próbek osuszonym 

gazem 

- Tak  

43 

Stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż 

50 000:1 (pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 
4cm-1, detektor DLaTGS) 

- Tak  

44 

Interferometr justowany dynamicznie w trakcie 
skanowania z częstotliwością odpowiadającą 

częstotliwości przejść przez zero sygnału 

lasera nawet przy maksymalnej szybkości 
skanowania. Mechanizm dynamicznego 

justowania wykorzystujący wiązkę lasera He-

Ne, padającą na trójpozycyjny detektor 
laserowy, do monitorowania i utrzymywania 

idealnego względnego położenia kątowego 

zwierciadeł interferometru 

- Tak  

45 
Układ optyczny wykorzystujący monolityczne 

lustra wzorcowe 
- Tak  

46 
Ogniskowanie wiązki centralnie w  komorze 
pomiarowej aparatu 

- Tak  

47 
Justowanie interferometru na maksimum 

energii z poziomu oprogramowania 
- Tak  

48 
Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR z 
możliwością pracy w trybach: normalnym i 

ekonomicznym – poza czasem pomiaru 

- Tak  

49 

Źródła promieniowania typu "plug-and-play" 

w oprawkach zachowujących wyjustowane 
położenie, łatwo wymienne przez użytkownika 

bez otwierania obudowy spektrometru 

- Tak  
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50 
Beamsplitter KBr/Ge na zakres co najmniej 

7800 - 350 cm-1 
- Tak  

51 
Detektor DLaTGS na zakres co najmniej 7800 
– 350 cm-1 

- Tak  

52 
Maksymalna szybkość skanowania nie gorsza 

niż 40 skan/s przy rozdzielczości 16 cm-1 
- Tak  

53 
Precyzja długości fali: 0.0008 cm-1 przy 2000 
cm-1 

- Tak  

54 
Komunikacja spektrometru z komputerem 

przez szybkie złącze USB 2.0 
- Tak  

55 

Panel sterowania na aparacie z przyciskami do 

szybkiego uruchomienia najczęściej 

wykonywanych (co najmniej 5 przycisków w 
tym jeden programowalny przez użytkownika) 

- Tak  

56 

Zasilacz spektrometru umieszczony na 
zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie 

wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) 

do aparatu i zapewniający podwyższoną 
stabilność termiczną systemu 

- Tak  

57 

Automatyczne rozpoznawanie przez system 
akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do 

pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, 

przystawki rozproszeniowe i inne 

- Tak  

58 

System osuszania optyki z wkładami 

osuszającymi w metalowej obudowie z 

możliwością regeneracji w suszarce. Wymiana 
wkładów osuszających bez zdejmowania 

obudowy aparatu. Wskaźnik poziomu 
wilgotności na wierzchu aparatu. Nie 

dopuszcza się systemów osuszania 

wymagających podłączenia aparatu do sieci 
elektrycznej 

- Tak  

59 

Wbudowana na stałe w aparat automatyczna 

przystawka do testowania spektrometru z 

kołem z wzorcami, sterowana z poziomu 

oprogramowania, zawierająca co najmniej 
następujące wzorce:  

a) folia polistyrenowa o grubości ok. 38µm 

(1.5mil), 
b) filtr szklany typu NG11 

- Tak  

60 

Wysokociśnieniowa przystawka ATR do 

szybkiego pomiaru próbek z litym kryształem 
diamentowym pokrywającym pełny zakres 

spektralny spektrometru. Przystawka 

wyposażona w odchylane urządzenie 
dociskowe o powtarzalnej sile docisku z 

mechanizmem dynamometrycznym, 

automatycznie rozpoznawana przez 
spektrometr z automatycznym ładowaniem 

optymalnych parametrów analizy. Przystawka 

powtarzalnie mocowana w przedziale 
pomiarowym i integrująca się z obudową 

spektrometru - po założeniu uszczelniająca 

drogę optyczną i jednocześnie włączona w 
system przedmuchu. Wymienne opcjonalne 

kryształy: Ge i ZnSe 

- Tak  
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61 

Przystawka pomiarowa do pomiarów 
transmisyjnych, wyposażona w co najmniej 10 

szyn prowadzących do mocowania 

standardowych akcesoriów transmisyjnych. 
Przystawka powtarzalnie mocowana w 

przedziale pomiarowym i integrująca się z 

obudową spektrometru - po założeniu 
uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie 

włączona w system przedmuchu 

- Tak  

62 

Możliwość rozbudowy min. o drugi 

pełnowymiarowy przedział pomiarowy, o 

mikroskop IR, o przystawką TGA-IR, o 
detektor MCT, zakres NIR 

- Tak  

63 

Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC 

pracujący w systemie operacyjnym. Program 

obsługi spektrometru co najmniej w języku 
polskim i angielskim kompatybilny z Windows 

7/8/10 64-bit. Automatyczny wybór wersji 

językowej przy logowaniu do Windows i przez 
wybór opcji regionalnych w panelu sterowania 

Windows. Musi zapewniać:  

 

- Tak  

 
a) logowanie użytkowników z hasłami i 

różnymi poziomami dostępu 
- Tak  

 
b) funkcja automatycznego doboru 

wzmocnienia sygnału 
- Tak  

 

c) funkcje wykonywania eksperymentów i 

analizy danych we wszystkich rodzajach 
eksperymentów 

- Tak  

 

d) możliwość ustawiania zaawansowanych 
parametrów pomiarowych - funkcji 

apodyzacji (co najmniej Happ-Genzel, 

Beer-Norton, Blackman-Harris, Boxcar, 
Triangle, Cosine),  korekcji fazy (Mertz, 

Power, deHaseth), wypełniania zerami (0, 

1x, 2x), cyfrowych filtrów 

górnoprzepustowych i 

dolnoprzepustowych 

- Tak  

 

e) podgląd widm zapisanych na dysku przed 

ich otwarciem (jak podgląd dokumentów 
w programie operacyjnym komputera) 

- Tak  

 
f) dostęp do surowych danych łącznie z 

interferogramem 
- Tak  

 

g) bezpośrednie otwieranie i zapisywanie 

danych spektralnych w najczęściej 
wykorzystywanych  formatach widm IR, 

co najmniej: spc (m.in. GRAMS), spa 

(m.in.OMNIC),  dx/jdx (JCAMP-DX), 
txt/csv (ASCII), gaml (GAML), abs/ras 

(WinFIRST) 

- Tak  

 

h) funkcje przetwarzania widm: korekcja 

linii bazowej – automatyczna i manualna, 
dekonwolucja, odejmowanie spektralne, 

wyznaczanie pochodnych, znajdowanie 

maksimów, wygładzanie, transformacja 

Kramersa Kroniga, korekcja ATR,  

pomiar wysokości i położenia pasma, 
pomiar pola powierzchni pasm - 

bezwzględnej i względnej 

- Tak  

 

i) funkcja rozkładu pasm na składowe z 

algorytmem konwergencji typu Fletcher-
Powell-McCormick, uwzględniająca co 

najmniej następujące typy pasm: 
Gaussian, Lorentzian, mieszany 

Gaussian/Lorentzian, Voigt 

- Tak  
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j) przeszukiwanie bibliotek w celu 
identyfikacji widma nieznanej próbki 

oraz/lub porównania z widmem wzorca 

- Tak  

 
k) tworzenie własnych bibliotek 

użytkownika 
- Tak  

 

l) biblioteki widm związków organicznych i 

nieorganicznych obejmujące co najmniej 

20 000 widm (w tym polimerów i 
dodatków) 

- Tak  

 

m) moduł oprogramowania do analiz 
chemometrycznych obejmujący 

algorytmy analizy ilościowej i 

klasyfikacyjnej – co najmniej następujące:  
 do analiz ilościowych 

* prawo Lamberta-Beera 

* klasyczna metoda najmniejszych 
kwadratów 

 do analiz klasyfikacyjnych 

* przeszukiwanie biblioteki wzorców z 
analizą korelacji, także dla pochodnych 

widm 

* wektorowa analiza podobieństwa 
* analiza korelacyjna widm uśrednionych 

 

- Tak  

 
n) moduł do tworzenia i wykonywania 

makroinstrukcji 
- Tak  

 o) moduł spektralnej interpretacji widm - Tak  

 

p) automatyczna korekcja zawartości CO2 i 
pary wodnej przez oprogramowanie bez 

konieczności zbierania widm 

referencyjnych 

- Tak  

 
q) wyświetlanie widm w czasie 

rzeczywistym (w trakcie pomiaru) 
- Tak  

 

r) automatyczne wykonywanie testów 

jakości widm z informowaniem 

użytkownika m.in. o niepożądanych 
pasmach spektralnych w widmie tła, 

nieprawidłowym kształcie pasm, 

obecności pasm całkowicie 
absorbujących, nachyleniu linii 

podstawowej, zbyt małej energii 

interferogramu 

- Tak  

 

s) aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z 
ciągłym monitorowaniem stanu 

elementów systemu i wizualnym 

wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu 

- Tak  

 
t) wbudowany edytor do tworzenia raportów 

według własnych szablonów 
- Tak  

 

u) archiwizowanie gotowych raportów w 
nieedytowalnych skoroszytach 

elektronicznych z funkcją przeszukiwania 

skoroszytów umożliwiającą szybkie 
dotarcie do każdego raportu 

- Tak  

 

v) moduł rozszerzonej analizy widm do 

spektrometru FTIR obejmujący algorytm 

jednoczesnej wieloskładnikowej 
identyfikacji widm, pozwalający na 

identyfikację składników mieszaniny w 

trakcie pojedynczego przeszukiwania 
biblioteki, bez konieczności stosowania 

odejmowania widm poszczególnych 

składników 

- Tak  
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UWAGA: 
Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania 
graniczne.  
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-18/2019                                                               Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn: 

„DOSTAWA APARATURY” 

Ja/My (imię i nazwisko) 

__________________________________________________________________________________

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem* 

__________________________________________________________________________________

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej *; 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:, wybór naszej oferty 

prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie   

z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:  

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

2. importu usług lub towarów, 

3. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT1,  

w zakresie następujących towarów/usług : 

 

część nr ____ poz. ______ nazwa: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

wartość podatku: ____________________ zł, stawka podatku ____________%VAT  

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OŚWIADCZENIE 

O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U 
ZAMAWIAJĄCEGO, 

o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-18/2019                                                                      Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

W związku z złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym pn: 

„DOSTAWA APARATURY” 

 
oświadczam, że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty, oferty częściowe do udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

W załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – jeśli dotyczy: 

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** 

 

Lp. Nazwa podmiotu, adres 

  

* niepotrzebne skreślić 
** w załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
UWAGA 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.ukw.edu.pl 
informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. 
Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Oświadczenie  
o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej 
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Wzór umowy (osobny załącznik) 
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Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (osobny załącznik) 
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Wzór gwarancji (osobny załącznik) 
 


