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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp.  



 

2 z 25 

 

 

 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, 

TEL: 12 662 32 20; e-mail: dzp@if-pan.krakow.pl; 

Adres strony internetowej: www.if-pan.krakow.pl   

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 

139 000 EURO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych 

do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 – cz. I” 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji. Opis ten 

należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem 

udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym 

zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczenia ceny oferty . 

3.3. Termin ważności (przydatności) każdego produktu nie może być krótszy niż 3/4 okresu 

określonego przez producenta. 

3.4. W pozycjach, w których Zamawiający użył nazw własnych, znaków lub pochodzenia, numeru 

katalogowego lub wskazał certyfikat z uwagi, że nie może opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub 

równoważny". Zamawiający wskazał je wyłącznie w celu określenia parametrów jakościowych 

wymaganego produktu, konfekcjonowania, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Opis: 

Temat: Pakiet 1 - Odczynniki i produkty laboratoryjne 1 

Wspólny Słownik Zamówień:  

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,  
33696400-9 – Odczynniki izotopowe 

Opis: wg załącznika nr 1 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

3.6. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej części. Zadanie częściowe (Pakiet) nie może być 

dzielony przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 

określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

3.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

3.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

3.10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.  

3.11. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 24aa ustawy Pzp. 

mailto:dzp@if-pan.krakow.pl
http://www.if-pan.krakow.pl/
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3.12. Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego - Magazyn Instytutu. 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie 18 miesięcy od udzielenia zamówienia. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

2 Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie 

przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

7.2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie 

przepisów art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

- 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. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
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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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z 

późn. zm.);  

oraz art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp: 

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp), 

chyba że wykonawca 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.  

7.3. Zamawiający informuje, że wykluczenie Wykonawcy następuje:  

1) 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 

ustawy Pzp, 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;  

2) w przypadkach, o których mowa:  

a) 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,  

b) w art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Pzp,  

- 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;  

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata 

od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

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

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

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

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz    16–20 lub 

ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 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 stanu 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. 

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 
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7.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

7.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

 

8.1.  Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:   

 

Lp. Wymagany dokument 

1 1.Jednolity europejski dokument zamówienia  (JEDZ) w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 Oświadczenie (JEDZ) składane jest na formularzu jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 

dyrektywy 2014/25/UE.  

Formularz JEDZ w wersji elektronicznej dostępny jest na 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30238/Rozporzadzenie_wykona

wcze_KE_2016_7.pdf  

UWAGA: Przy wypełnianiu JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji 

przygotowanej przez UZP i znajdującej się pod linkiem:  

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

JEDZ-ESPD.pdf , 

Edytowalna wersja JEDZ stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

 

2.Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać  

z narzędzia ESPD (http://ec.europa.eu/growth/espd   ) lub innych dostępnych 

narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ. 

3.Wykonawca na stronie internetowej wskazanej w pkt 2. wybiera język polski i 

kolejno:  

a. kim jesteś? - zaznacza opcję „jestem Wykonawcą”  

b. co chcesz zrobić? - zaznacza opcję „ zaimportować ESPD”  

c. załaduj dokument – należy wybrać (zaimportować) „plik JEDZ jako 

elektroniczny załącznik do SIWZ w formacie XML” udostępniony 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30238/Rozporzadzenie_wykonawcze_KE_2016_7.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30238/Rozporzadzenie_wykonawcze_KE_2016_7.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
http://ec.europa.eu/growth/espd
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przez Zamawiającego.  

Uwaga plik pobrany ze strony Zamawiającego należy wcześniej 

zapisać na swoim dysku.  

4.Kolejno JEDZ po uzupełnieniu należy wyeksportować opcja „przegląd” i zapisać 

na swoim dysku – by nie został utracony (opcja „pobierz jako” (format xml i format 

pdf)). Taki dokument (gdy pobierze się format xlm) może być przez Wykonawcę 

wielokrotnie edytowany (sposób edycji jest taki sam jak opisany w pkt 3). 

5. Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą w formie elektronicznej podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

Uwaga: niedopuszczalne jest przesłanie JEDZ pocztą elektroniczną. 

8.2.  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 JEDZ dotyczące tych podmiotów. 

8.3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców. 

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.  

8.5. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w 

innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. 

8.7. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.8. Do oferty wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli 

uprawnienie do podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku 

podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty 

lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

8.9. Do oferty należy również dołączyć inne wymagane dokumenty: 

Wymagany dokument 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy). 

2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo-cenowy - szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (wypełniony i podpisany przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy). 

3. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia dokumentu) – do 

reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 
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wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca 

wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako 

upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. 

4. Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym 

– jeżeli dotyczy. 

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku 

VAT w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp zawierająca: 

a) określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania 

u  Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT; 

b) jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt. 

a) wskazanie nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania oraz podanie ich wartości bez kwoty 

podatku VAT. 

Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty wypełnionego i 

podpisanego załącznika nr 5 do SIWZ  jest równoznaczny ze złożeniem przez 

Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT. 

5. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – jeżeli dotyczy (wypełniony 

i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

6. Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokument określający wadium – wypełniony w 

zakresie pakietów na które Wykonawca składa ofertę oraz podpisany przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

8.10. 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 oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.11. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na 

potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

I. Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.  

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym 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;  
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3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca 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;  

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;  

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ 

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ 

II. Dokumenty podmiotów zagranicznych potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu : 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów: 

A) o których mowa w pkt. 8.11.I. ppkt. 1 SIWZ – 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;  

B) o których mowa w pkt 8.11.I. ppkt 2-4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca 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,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.11.II.1 ppkt. A) i ppkt. B) litera b) niniejszej SIWZ, 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa 
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8.11.II. ppkt. B litera a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu.  

3) 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. 8.11.II 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. Przepis 8.11.II.2). SIWZ stosuje się. 

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w 8.11.I. ppkt. 1 SIWZ składa dokument, o którym mowa w 

8.11.II ppkt. 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w 

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016. poz.1126 z późn. zm.) stosuje się. 

8.12. 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. 

8.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli 

Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 

2016 r. poz. 352). 

8.14. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1., oświadczeń lub 

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

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa ich do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

8.15. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 
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8.16. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.17. Forma dokumentów: 

a) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. 

zm.), wymienione w pkt 8 niniejszej SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której powyżej, następuje 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku przekazywania przez 

wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za 

zgodność z oryginałem. 

b) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

c) Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu lub oświadczeń, gdy przedstawiona 

przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP. 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 

9.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.5. 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 
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na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów. 

9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.11.I ppkt 1-7 SIWZ. 

9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,  

- jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 

 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

10.1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 

10.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

10.3. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

10.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składa także wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla 

każdego z tych podwykonawców. 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 8.1 składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

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. 

11.3. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań.  

11.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

12.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.),  

z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej. 

12.2.  Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. 

Adres skrzynki Zamawiającego - /IFPANKrak/SkrytkaESP 
12.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do 

komunikacji. 
12.4.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

12.5.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

12.6.  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

12.7.  Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz zawarte są w 

załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ. 

12.8.  Ofertę oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12.9.  Złożenie oferty: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 

publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców 

na miniPortalu. W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na której prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem (Załącznik nr 

2 do SIWZ). 

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności: doc, .docx i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy 

złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

d) Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 

jednego pliku archiwum (ZIP). 

e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

12.10. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i 

wycofania ofert): 

a) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt 12.9), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub numerem 

postępowania wskazanym w SIWZ. 

b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: dzp@if-pan.krakow.pl . 

c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji w 

miniPortalu jako załączniki. 

mailto:dzp@if-pan.krakow.pl
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12.11. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany adres email w pkt 12.10 lit. b) niniejszej SIWZ. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 

12.12.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

12.13.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpatrywania. 

12.14.  Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

mowa powyżej, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ bez rozpoznania. 

12.15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 

jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

12.16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na 

stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

12.17. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie 

Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

12.18. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.19. Dodatkowo wszelkie zapytania kierowane do Zamawiającego dotyczące treści SIWZ 

przekazane za pomocą ePUAP lub miniPortalu należy również przesłać drogą e-mailową w 

formie edytowalnej na adres: dzp@if-pan.krakow.pl . 

12.20. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

1) Artur Rzepecki – tel. 12 662 32 97, e-mail: dzp@if-pan.krakow.pl 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

mailto:dzp@if-pan.krakow.pl
mailto:dzp@if-pan.krakow.pl
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13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN) 

13.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

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

a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa 

Krajowego nr rachunku: 11 1130 1150 0012 1149 2420 0004; w tytule przelewu należy 

wpisać numer postępowania 

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 (t.j. Dz. U. 

z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

13.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

13.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do 

oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu w postaci elektronicznej tj. opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia został 

złożony wraz ofertą. 

13.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 

zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i 

bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz 

Zamawiającego.  

13.7. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 

art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 

13.8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert 

zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego.. Wadium musi zabezpieczać 

ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który 

nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym 

terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 lit 7b) ustawy Pzp. 

13.9. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:  
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1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 

wskazanie ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie 

przedmiotu zamówienia  

3)  kwotę gwarancji/poręczenia,  

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 

gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp . Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium na okres związania ofertą. 

13.10.  Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. W 

przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz 

numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium. 

13.11.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

13.12.  Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

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

14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

14.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie 

powoduje utraty wadium.  

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

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

15.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

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

wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 
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15.5. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ. Zaleca się sporządzić ofertę 

w następującym układzie: 

strona 1- SPIS TREŚCI – wykaz wszystkich dokumentów z podaniem nr strony na której dany 

dokument się znajduje; 

strona 2 – wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną „Formularz ofertowy” stanowiący 

załącznik nr 2 do SIWZ; 

kolejna strona – wypełniony i podpisany jak wyżej zał. nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis (nie 

zmieniać formy załącznika, czcionki, każdy pakiet na osobnej stronie-jeżeli dotyczy). 

następne strony – oświadczenia i pozostałe dokumenty zgodnie z SIWZ.            

15.6.  Na ofertę składa się: 

a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 

b) załącznik nr 1 do SIWZ, 

c) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - 

załącznik nr 3, 

d) informacja o części zamówienia jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 

e) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy 

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku 

podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie 

potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

f) dokumenty potwierdzające parametry oceniane – jeżeli dotyczy,  

g) zaleca się dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium w przypadku wpłaty pieniężnej; 

h) wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – Informacja o obowiązku podatkowym - jeżeli dotyczy; 

i) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych 

podmiotów. 

15.7. Forma oferty 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 

komputerowo lub atramentem, 

b) Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

c) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

d) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dane zadanie (część) w ramach niniejszego 

postępowania. Złożenie większej liczby ofert na to samo zadanie spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę na to zadanie, 

e) Pożądane jest ponumerowanie stron oferty. 

f) Oferta winna być złożona za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

15.8. Podpisy 

a) Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/ wykonawców muszą podpisać: 
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- formularz oferty, załączniki, 

- strony na których wykonawca naniósł zmiany. 

b) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy. 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

15.9. Zmiana, wycofanie oferty - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty musi zostać sporządzona zgodnie 

z zasadami opisanymi w pkt 12.9 lit e) niniejszej SIWZ. Oferta, której treść nie będzie 

odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona 

(art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w 

SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 

przewidzianym w pkt 12 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji 

warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia 

ofert. 

15.10. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - Nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 

2018 r., poz. 419 z późn. zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa a informacje te zostały wyodrębnione w formie osobnego pliku i 

złożone zgodnie z zasadami opisanymi w w pkt 12.9 lit. c) niniejszej SIWZ.  

15.11. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 

będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r. (sygn. III CZP 74/05) ich 

odtajnieniem. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” - przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności [Art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji]. 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

16.1. Ofertę należy złożyć - za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu - do dnia 19/02/2020r. do 

godz. 10:00. Zamawiający zastosował art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp – skrócono termin 

składania ofert w związku z zaistnieniem pilnej potrzeby udzielenia zamówienia ze względu 

na potrzebę kontynuacji badań naukowych. 
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16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19/02/2020r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój 

nr: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ul. Smętna 12, 31-343 

Kraków – Biblioteka Instytutu. 

16.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPotalu  

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

16.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

16.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert (jeżeli dotyczy). 

16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert (jeżeli dotyczy). 
 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

17.1.  W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

17.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

17.4. Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru: cena jednostkowa bez podatku VAT każdej pozycji x 

ilość sztuk = wartość bez podatku VAT (zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku). 

Wartość bez podatku VAT pozycji + wartość podatku VAT = Wartość z podatkiem VAT pozycji. 

17.5. Wartość z VAT pakietu = sumie wartości z VAT wszystkich pozycji pakietu.      Wartość bez 

VAT pakietu = sumie wartości bez VAT wszystkich pozycji pakietu. Podatek VAT pakietu = 

sumie wartości podatku VAT wszystkich pozycji pakietu. 

17.6. 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. 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. 

17.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 
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18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nazwa kryterium - waga [%] 

1 - Cena - 60 

2 – Termin dostawy - 20 

3 – Termin płatności – 20 

 

18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Wzór 

1 - Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

 

2 – Termin dostawy 

Liczba punktów = ( Cmin2/Cof 2) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin2 - najniższa wartość spośród wszystkich ofert 

- Cof2 -  wartość podana w ofercie 

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu dostawy w dniach 

roboczych, Zamawiający nie dopuszcza terminu dostawy dłuższego niż 21 dni 

roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. 

 

 

3 – Termin płatności  

Liczba punktów = ( Ozn war3/Ozn max3 ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Ozn war3 - podana w ofercie 

 - Ozn max3 - najwyższa spośród wszystkich ofert 

 

UWAGA - Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu płatności w dniach 

kalendarzowych, Zamawiający dopuszcza termin płatności w zakresie 7 – 30 dni 

kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego. Za datę 

zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Termin płatności podany przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 7 dni. 

Jeżeli termin płatności podany przez Wykonawcę w ofercie będzie dłuższy niż 30 dni, 

dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje termin płatności równy 30 dni. 
 

18.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną 

zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie 

kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

18.4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 

a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.5. Zamawiający poprawia w ofercie: 



 

21 z 25 

 

 

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. 

18.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w 

tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Obowiązek wykazania, że 

oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy. 

18.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

18.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

18.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na 

stronie internetowej www.if-pan.krakow.pl  informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 

pkt 7 ustawy Pzp. 

19.3. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 

ustawy Pzp. 
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19.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

22.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.  

22.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie i na określonych we wzorze umowy 

warunkach. 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

23.1. 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 Pzp.  

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

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

5 ustawy Pzp. 
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23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

Zamawiający nie stawia  w tym zakresie żadnych wymagań. 

25. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST.4 

Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

26. KATALOGI ELEKTRONICZNE 

Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

27. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

28. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW   

Zgodnie z art. 13 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 



 

24 z 25 

 

 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Instytut Farmakologii im. Jerzego 

Maja Polskiej Akademii Nauk informuje, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja 

Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@if-pan.krakow.pl  lub pod nr 

telefonu: +48 668 288 484. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii im. 

Jerzego Maja PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 – cz.I, 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego. 

4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i 

realizacji ww. umowy. 

5. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację ww. umowy. 

6. Pani / Pana dane osobowe będą udostępniane zgodnie z przepisami, normami, zaleceniami i 

wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora, pracownikom i zaufanym 

współpracownikom  (firmie świadczącej usługi IT, doradcom prawnym i podatkowym, 

tłumaczom, notariuszom itp.), firmom świadczącym usługi hostingowe lub upoważnionym 

organom państwowym; powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w 

oparciu o zawarte umowy powierzenia i na polecenie Administratora. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich. 

9. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres relacji umownej, jak również w 

celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem. 

10. Posiada Pani / Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także 

prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

11. Administrator nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz 

wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać. 

12. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

Ogólnego. 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

 

Nr Nazwa załącznika 

1 Arkusz asortymentowo-cenowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2 Formularz ofertowy 

3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

4 Wzór umowy  

5 Informacja o obowiązku podatkowym  

6 Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 

7 Wadium 
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8 Oświadczenia Wykonawcy – składane na wezwanie Zamawiającego 

9 Identyfikator postępowania i klucz publiczny 

 
  ZATWIERDZIŁ: 

 

     Kraków, dnia 03/02/2020r.                                                           ………………………………………… 


