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1. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
Adres: ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
Telefon/faks: 42 637-37-63 / 42 636-92-26
Strona www: www.moratex.eu
Adres e-mail: itb@moratex.eu
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 907z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
- Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) , zwana dalej ustawą Pzp.
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231 w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane,
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych.
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1.Urządzenie do pomiaru oporu cieplnego i oporu pary wodnej w warunkach stanu ustalonego
(metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty) z godnie z normą PN-EN ISO 11092:2014.
Integralna jednostka badawcza do bezpośredniego badania oporu cieplnego i oporu pary wodnej
w komorze utrzymującej odpowiednie środowisko, wraz z jednostką opracowującą dane (panel
sterujący z komputerem).Oferowane urządzenie musi posiadać Certyfikat zgodności z normą PNEN ISO 11092:2014 oraz świadectwo wzorcowania w zakresie temperatury, wilgotności,
prędkości przepływu powietrza, wydane przez niezależne akredytowane w tym zakresie
laboratorium badawcze. Ilość – 1 sztuka.
3.2.Urządzenie musi być fabrycznie nowe i powinno być wyprodukowane nie wcześniej niż
w 2015 r.
3.3. Kod CPV: 38 00 00 00-5.Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem
szklanego).
3.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.
3.5.Wykonawca udzieli minimum 24 - miesięcznej gwarancji obowiązującej od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń (Załącznik nr 1 do umowy):
a) serwis gwarancyjny:
- w czasie trwania gwarancji, wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą urządzenia
objętego gwarancją ponosi Wykonawca,
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-

naprawa urządzenia objętego gwarancją odbywać się będzie każdorazowo na podstawie
pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia serwisowego, dokonanego przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego,
- świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę Punkt
serwisowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
- naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
przyjęcia zgłoszenia serwisowego,
- w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin
naprawy nie może być dłuższy niż 28 dni, w przypadku konieczności wysyłki sprzętu do
producenta, termin ten nie może być dłuższy niż 90 dni,
- Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu gwarancji o ile
zgłoszenie serwisowe nastąpiło przed upływem okresu gwarancji,
- wszelkie części zamienne użyte do naprawy urządzenia będą fabrycznie nowe i będą
posiadać te same parametry techniczne co części podlegające wymianie,
- gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady i usterki z wyjątkiem uszkodzeń, które
zostały spowodowane
korzystaniem z urządzenia w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem,
- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostarczonego elementu przedmiotu umowy
wskazującego wady fizyczne na nowy tego samego typu i o tych samych parametrach
technicznych w przypadku, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych, urządzenie nadal
będzie niesprawne. W takiej sytuacji okres gwarancyjny na daną część biegnie na nowo od
dnia wymiany,
- termin gwarancji, o którym mowa w pkt. 3.5, zostaje automatycznie przedłużony o okresy
naprawy,
b) w okresie gwarancyjnym zostaną przeprowadzone przeglądy techniczne, po jednym
w każdym roku,
c) po okresie gwarancji wykonawca zapewni serwis i dostępność części zamiennych przez
minimum 10 lat od momentu upływu terminu gwarancji
4. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.
5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

7. POZOSTAŁE INFORMACJE.
7.1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie zamierza ustanowić
dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert przeprowadzenia
aukcji elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy Pzp.
7.2.Zamawiający ponadto nie wymaga:
− Wniesienia przez Wykonawców wadium,
− Wniesienia przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany przez Zamawiającego graniczny termin wykonania zamówienia wynosi 28 tygodni
od daty podpisania umowy.
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9. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (I piętro, pokój 120 - Sekretariat) do dnia
13.04.2015 r. do godz. 10:00 i oznakować następująco:
„Dostawa urządzenia do pomiaru oporu cieplnego i oporu pary wodnej”.
Nr sprawy 2/ZP/UL-1/2015
Nie otwierać przed 13.04.2015. godz. 10:15”
Na kopercie należy umieścić pieczątkę Wykonawcy oraz nr faksu.

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (I piętro, pokój 120 – Sala Konferencyjna)
w terminie 13.04.2015 r. godz. 10:15.

11. KRYTERIA OCENY OFERT
11.1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
− Ceną, której przypisano wagę - 80%,
− Terminem wykonania zamówienia, któremu przypisano wagę - 10%
− Okresem gwarancji, któremu przypisano wagę - 10%
11.2.Oferty, w kryterium cena, będą oceniane według poniższego wzoru:

C = ( Cmin / Cx ) x 100
C - wartość punktowa w kryterium cena
Cmin - cena najtańszej oferty
Cx - cena badanej oferty.
11.3.Oferty w kryterium termin wykonania, będą oceniane wg następującego wzoru:
T = (Tmin / Tx ) x 100
T- wartość punktowa w kryterium termin wykonania zamówienia,
Tmin - najkrótszy termin wykonania zamówienia wynikający ze złożonych ofert,
Tx - termin wykonania zamówienia badanej oferty.
Uwaga. Termin wykonania należy podać w tygodniach.
11.4. Oferty w kryterium gwarancja, będą oceniane wg następującego wzoru:
G = ( Goferty / Gmaks ) x 100
G
- wartość punktowa gwarancja,
Goferty - gwarancja badanej oferty
Gmaks - najdłuższy okres gwarancji
Uwaga. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny punktowany okres
gwarancji wynosi 60 miesięcy (5 lat).
11.5. Suma punktów przyznanych ofercie będzie wyliczona wg wzoru:
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S= 0,8 x C + 0,1 x T + 0,1 x G.
12. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
12.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień
składania ofert spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza warunków
szczegółowych w tym zakresie oraz nie dokonuje opisu sposobu oceny ich spełnienia.
Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający wymaga wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną dostawę
urządzenia do pomiaru oporu cieplnego i oporu pary wodnej w warunkach stanu ustalonego
(metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty) z godnie z normą PN-EN ISO 11092
o wartości brutto co najmniej 350 000,00 zł.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza warunków szczegółowych w tym
zakresie oraz nie dokonuje opisu sposobu oceny ich spełnienia. Wykonawca powinien złożyć
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza warunków
szczegółowych w tym zakresie oraz nie dokonuje opisu sposobu oceny ich spełnienia.
Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (powyższe zobowiązanie należy dołączyć do
oferty).
12.2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
12.3.Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dołączonych do oferty, zgodnie
z wymogami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane.
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13. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA:
A) SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
13.1. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków Wykonawca wraz z ofertą musi
przedstawić oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w pkt 12.1. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
13.2. Wykaz co najmniej jednej dostawy urządzenia do pomiaru oporu cieplnego i oporu pary
wodnej w warunkach stanu ustalonego (metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty) z godnie
z normą PN-EN ISO 11092 o wartości brutto co najmniej 350 000,00 zł wykonanej
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami tymi są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać w/w poświadczenia dowodem może być oświadczenie Wykonawcy.
Wzór takiego wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

B) BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
13.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić następujące dokumenty i
oświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
b) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 12.2.
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowi Załącznik
nr 4 do SIWZ,
c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg
Załącznika nr 5 do SIWZ.

C) ZGODNOŚCI PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z WYMAGANIAMI
ZAMAWIAJĄCEGO.
W celu sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i dołączyć do oferty Załącznik nr 6 do
niniejszego SIWZ.
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D) PONADTO WYKONAWCA
– ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ.

PRZEDSTAWI

FORMULARZ

OFERTOWY

13.4. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.3 litera a, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13.5. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
przed notariuszem.
13.6. Dokumenty te muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
13.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski. Tłumaczenia winny być poświadczone przez Wykonawcę.
13.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia
umowy.
13.10. Każdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania określonych
w art. 24 ustawy Pzp.
13.11. Załączone do oferty dokumenty, świadczące o braku podstaw do wykluczenia, muszą być
wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów występujących wspólnie.
13.12. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu będą traktowane, jako wspólne.
13.13. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, podpisanej umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
13.14. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane publicznie, muszą być oznaczone
klauzulą: "Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).
Wykonawca nie może zastrzec informacji ogłaszanych podczas otwarcia ofert określonych
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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14. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIU
OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW.
14.1. Na mocy swoich uprawnień, wynikających z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne
informacje, jak odpowiedzi na nie, przekazywane będą Zamawiającemu przez
Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego faksem, a następnie
potwierdzone będą pisemnie.
14.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane faksem uważa się za
złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego
terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
14.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający uznaje, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez
Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.
14.4. Jeśli wykonawca nie posiada faksu, wówczas informacje, o których mowa w pkt 14.1.
przesyła e-mailem, a następnie potwierdza pisemnie. Każda ze stron, na żądanie drugiej,
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji e-mailem. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo
wysłane przez Zamawiającego na adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu
doręczone
w
sposób
umożliwiający
zapoznanie
się
z
jego
treścią.

15. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:
W sprawach merytorycznych:
Bożena Wilbik-Hałgas – 42 637 37 13, e-mail: bhalgas@moratex.eu
W sprawach proceduralnych:
Artur Nawrocki, tel. 42 637 41 64, e-mail: anawrocki@moratex.eu
Wiesława Markiewicz- tel. 42 637 41 64, e-mail: wmarkiewicz@moratex.eu

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
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18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
18.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
18.2. 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.
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) Odrzucenia oferty odwołującego.
18.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
18.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
18.7. 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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
18.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
znajdują się w Dziale VI ustawy.

19. PODWYKONAWCY
19.1. Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówieni, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
19.2. Jeżeli Wykonawca nie ujawni zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy,
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
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20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
20.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
20.2. 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.
20.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 20.2, nie powoduje utraty wadium.
20.4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

21. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
21.1. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę na własnym formularzu pod
warunkiem, że jej treść odpowiadać będzie treści formularza przekazanego przez
Zamawiającego.
21.2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ
na własny koszt.
21.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
21.4. Wskazane jest by wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte/zszyte oraz by
posiadały ponumerowane strony.
21.5. Oferta oraz jej załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy,
określoną w rejestrze lub innym dokumencie dołączonym do oferty lub upoważnionego
pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa Wykonawca musi załączyć do oferty oryginał lub
jego kserokopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem.
Podpis musi być złożony w formie czytelnej, czyli musi jednoznacznie identyfikować osobę,
która składa podpis.
21.6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie pisemnej.
21.7. Każda poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisania oferty.
22. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
22.1. Zamawiający wymaga podania ceny brutto. Cena powinna zawierać wszystkie koszty
towarzyszące realizacji zamówienia: ubezpieczenie, rozładunek i transport urządzenia do miejsca
ustawienia, montaż i uruchomienie urządzenia, szkolenie z obsługi urządzenia potwierdzone
certyfikatem przeprowadzenia szkolenia w wersji drukowanej, certyfikat zgodności z normą
PN-EN ISO 11092:2014, świadectwo wzorcowania w zakresie temperatury , wilgotności,
prędkości przepływu powietrza, wydane przez niezależne akredytowane w tym zakresie
laboratorium badawcze, konfigurację systemu i kalibrację oraz instrukcję w języku polskim i
angielskim oraz wsparcie techniczne dla oprogramowania przez okres jednego roku od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego.
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22.2. Cena obejmuje również przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji (co najmniej
raz w roku gwarancyjnym).
Poprzez rok gwarancyjny Zamawiający rozumie 12 kolejnych miesięcy licząc od daty
uruchomienia urządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego.
22.3. Cena podana przez Wykonawcę zostanie uznana za obowiązującą w całym okresie
trwania umowy i nie będzie podlegała zmianie.
22.4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.

23. INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
23.1. Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony
w art. 27 ust.2 ustawy Pzp albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
23.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż opisane w pkt. 23.1, jeżeli:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
została złożona tylko jedna oferta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości
mniejszej niż kwoty określone w art.11 ust.8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego wykonawcy.
23.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
we wzorze umowy.
23.4. 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.

24. DODATKOWE INFORMACJE
Niniejsza Specyfikacja dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
www.moratex.eu

25. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opis przedmiotu zamówienia.
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg art. 22 ust.1
ustawy Pzp.
Wykaz dostaw.
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg art.24 ust.1 ustawy Pzp.
Informacja dotycząca przynależności /bądź nie do grupy kapitałowej.
Wykaz wymaganych o oferowanych parametrów technicznych urządzenia.
Formularz ofertowy
Wzór umowy wraz z protokołem odbioru końcowego.
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