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Tryb postępowania: 
Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.18.1986 z późn. zm.) według procedury dla wartości 
przedmiotu zamówienia poniżej 221.000 EUR. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   
sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.18.1986 z późn. zm.). 
 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

ul. Dubois 114/116 

93-465 Łódź 

KRS: 0000187053 

NIP: 7251870050, REGON: 473214329  

  

Godziny  pracy  Zamawiającego  8ºº -16ºº, od  poniedziałku do piątku.  

Adres poczty  elektronicznej, strony internetowej i numery telefonów Zamawiającego:  

www.bionanopark.pl e-mail: biuro@bionanopark.pl,  Tel. (+48)  42 280 76 76,  fax 42 684 50 00. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.18.1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” i zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 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.16.1126) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 

2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.18.1993).  

2.2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej. 

 

 

http://www.bionanopark.pl/
mailto:biuro@bionanopark.pl
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań  
objęta Projektem współfinansowanym w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania 

naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, 2014-2020 na podstawie Umowy nr POIR.04.01.04-00-0058/17 zawartej 

29.06.2018 Tytuł projektu : "Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów 

medycznych” akronim Custom -ITAP. 

Przedmiot zamówienia podzielony został na siedem Części, tj.: 

 

3.1.1. Część nr 1 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do badań genotoksyczności określoną 

w Załączniku nr 1A.1. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający 

cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

3.1.2. Część nr 2 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych do badań genotoksyczności określoną w 

Załączniku nr 1A.2. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający 

cenę oferty  oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

3.1.3. Część nr 3 obejmuje dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych do 

monitorowania środowiska pracy określoną w Załączniku nr 1A.3. do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty  oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – 

Formularz Ofertowy.   

3.1.4. Część nr 4 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do oznaczania ilości drobnoustrojów 

na implantach po procesie sterylizacji określoną w Załączniku nr 1A.4. do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do 

SIWZ – Formularz Ofertowy.    

3.1.5. Część nr 5 obejmuje dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych do 

oznaczania ilości drobnoustrojów na implantach po procesie sterylizacji określoną w 

Załączniku nr 1A.5. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający 

cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

3.1.6. Część nr 6 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do testów pirogenności implantów 

określoną w Załączniku nr 1A.6. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny 

określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    
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3.1.7. Część nr 7 obejmuje dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych do testów 

pirogenności implantów określoną w Załączniku nr 1A.7. do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty  oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – 

Formularz Ofertowy.    

Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zawarte zostały w treści Załączników do SIWZ wskazanych powyżej, a także w treści wzoru umowy 

stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Kody CPV:  

33696300-8, 33696500-0, 38000000-5, 38437000-7.    

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością  

i terminowo.  

3.3. Termin ważności odczynników chemicznych– o ile nie został wskazany przez Zamawiającego w opisie 

poszczególnych odczynników w Załączniku od nr 1A.1. do nr 1A.7. do SIWZ winien wynosić min. 9 

miesięcy od dnia dostawy odczynnika zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

3.4. Jeżeli treść SIWZ bądź załączników do niej wskazywałaby w odniesieniu do niektórych produktów 

nazwy własne, znaki towarowe, źródło lub pochodzenie, które charakteryzowałyby produkty 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania  

lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 

ustawy Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert z rozwiązaniami równoważnymi, tzw. „ofert 

równoważnych”, tj. zastosowania innych produktów niż podane w ww. dokumentacji,  

pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż minimalne wymagania określone  

przez Zamawiającego co do ich wydajności, funkcjonalności, jakości (art. posiadane certyfikaty)  

oraz gwarantujących zgodność współdziałania z pozostałymi elementami składającymi się na opis 

przedmiotu zamówienia, gwarantujących kompatybilność z zapleczem sprzętowym wskazanym 

przez Zamawiającego w załącznikach Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający 

cenę oferty.    

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników chemicznych o tej samej czystości chemicznej, 

składzie chemicznym, przeznaczeniu i możliwości wykorzystania w systemach/urządzenia 

pomiarowych jakie są na wyposażeniu Zamawiającego.    

Dodatkowo z uwagi na metodykę badań, ochronę przed zanieczyszczaniem i degradacją 

odczynników chemicznych Zamawiający wprowadził określone wartości pojemności i wagi 

odczynników chemicznych wskazanych w załącznikach Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz 

kalkulacyjny określający cenę oferty.    

Ponadto Zamawiający informuje, że ilekroć w treści SIWZ bądź załączników do niej, Zamawiający 

powołuje się na jakiekolwiek normy, aprobaty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, 

aprobaty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.  
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Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

3.A. PODWYKONAWSTWO 

 

3.A.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

3.A.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych  

z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. 

3.A.3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, wówczas Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w 

pkt. 13, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 

przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3.A.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: do listopada 2020 r.; realizacja maksymalnie 30 dni od dnia złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia określonego w Części nr 1, 2, 3, 5 i 7, 

natomiast dla przedmiotu zamówienia określonego w Części nr 4 i 6 realizacja maksymalnie 14 dni od 

dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, z uwzględnieniem pkt. 10.1.4. SIWZ.  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp oraz na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp o czym mowa w podrozdziale 5.A SIWZ. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie  

do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
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5.1.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że 

nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie  

w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy;  

5.1.2. odpisu 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

5.1.3. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). 

5.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w  art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp o czym mowa w pkt. 5.1. SIWZ. 

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

lub ust. 5 pkt. 1 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. Powyższego  

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. 

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

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie zapisu 

w pkt. 5.3. SIWZ. 

5.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,  

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

5.A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5       

Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy 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. 17.1508 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 

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.17.2344 z późn. zm.)  

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA       

6.1.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy 

Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp o czym mowa w podrozdziale 5.A SIWZ, 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

6.1.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie,  

że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie  

w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy;  

6.1.2. odpisu 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

6.1.3. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór 

dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). 
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6.2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada 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.17.570 z późn. zm.).   

6.3. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.1. SIWZ 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.  

Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których 

mowa w pkt. 6.1.2. oraz 6.1.3. SIWZ.  

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  

lub dokumentów określonych w pkt. 6.1.2. SIWZ. 

6.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.3. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert. 

6.5. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

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

w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w Oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ.  

6.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie Wykonawcy 

stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

6.7. Jeżeli będzie 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

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

lub dokumentów. 
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6A. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

6A.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,  

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.     

6.A.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 6A.1. SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 

6.A.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu o którym mowa  

w pkt. 6A.1. SIWZ, zastępuje się go 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. Termin określony w pkt. 6A.2. SIWZ stosuje się odpowiednio.      

6.A.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

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

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.B. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 26 UST. 3a USTAWY PZP, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

Załącznik nr 2A – Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, w przypadku składania ofert  

przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub pełnomocnictwo  

dla ustanowionego pełnomocnika do podpisania oferty, jeśli z dokumentów Wykonawcy nie wynika 

umocowanie do reprezentacji w firmie, odpowiednio do postanowień określonych w pkt 10.1.2. SIWZ  

i pkt. 8 w Załączniku nr 1 do SIWZ pt. Formularz Ofertowy.  
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6.C. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY,  

NA POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ SIWZ 

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy ; 

Załącznik nr 1A.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 1 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.1.; 

Załącznik nr 1A.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.2.; 

Załącznik nr 1A.3. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 3 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.3.; 

Załącznik nr 1A.4. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 4 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.4.; 

Załącznik nr 1A.5. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 5 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.5.; 

Załącznik nr 1A.6. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 6 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.6.; 

Załącznik nr 1A.7. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 7 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.7. 

 

6.D. FORMA DOKUMENTÓW 

6.D.1. Formularz Ofertowy oraz załączniki wskazane w podrozdziale 6.C. do SIWZ, a także Oświadczenie 

Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa w podrozdziale 6.B SIWZ musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 

6.D.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ należy złożyć w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – za zgodność z oryginałem 

poświadczyć należy każdą stronę kopii dokumentu. 

6.D.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą. 

6.D.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  
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6.D.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1. (za wyjątkiem Oświadczenia Wykonawcy 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale) 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

6.D.6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

7.1. Osoby upoważnione do kontaktowania  się  telefonicznego  z Wykonawcami od poniedziałku  

do piątku: 

 

P.  Barbara Urbańska – sprawy formalne Tel.: 696 459 386 w godzinach 800 – 1600. 

P.  Paulina Sokołowska – sprawy merytoryczne Tel.: + 42 280 76 63  w godzinach 900 – 1400. 

 

7.2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.18.2188 z późn. zm.) osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu na numer (+ 48) 42 684 50 00 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.17.1219 z 

późn. zm.) na adres e-mail: przetargi@bionanopark.pl, za wyjątkiem złożenia Oferty, oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ, a także uzupełnienia dokumentów na podstawie 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w stosunku, do których zastrzeżona jest forma pisemna.  

 

7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.17.1219 z późn. zm.), 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania przy czym Zamawiający żąda, w każdym 

przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia 

otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez 

Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w Formularzu 

Ofertowym, zostało mu doręczone skutecznie, w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 

mailto:przetargi@bionanopark.pl


             
Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,  

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 
Umowa nr POIR.04.01.04-00-0058/17 zawarta 29.06.2018 

Tytuł projektu : "Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP 
 

 

  

 

NIWA                                                       

Biuro Projektu nr POIR.04.01.04-00-0058/17 
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. Stefanowskiego 1/15, bud. A18, 90-924 Łódź 

                                       Tel: +48 42 631 30 30, 631 30 33 Strona 12 z 46 

 
Strona 12 z 46 

 

z treścią tego pisma. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej 

zmianie adresu.  

 

7.4. Wykonawca składa Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp,  

tj. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 

 

7.5. Zaleca się aby Wykonawca przekazywał dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje wyłącznie w formie pisemnej, w sposób umożliwiający zapoznanie się przez 

Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 800– 1600. 

 

7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania prosimy 

przesyłać na wskazany adres: przetargi@bionanopark.pl lub faksem na numer 42 684 50 00.  

 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

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

terminu składania ofert.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

 

7.7. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej  

www.bionanopark.pl.  

 

7.8. Modyfikacje/zmiany złożonej oferty przez Wykonawcę np. dodatkowe dokumenty należy dokonywać 

w tej samej formie jak złożona oferta, szczegóły w pkt. 10.2. SIWZ. 

 

7.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.   

 

7.10. Kopię wniesionego do Prezesa Izby ewentualnego środka odwoławczego, należy składać do 

Zamawiającego tylko w formie pisemnej tj. za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub 

osobiście.   

 

7.11. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania i realizacji umowy należy kierować  

na adres: „Bionanopark” sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, sekretariat. 

 

7.12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do monitorowania strony internetowej Zamawiającego - 

www.bionanopark.pl do dnia otwarcia ofert, z uwagi na możliwość dokonania ewentualnej 

modyfikacji SIWZ przez Zamawiającego. 

mailto:przetargi@bionanopark.pl
http://www.bionanopark.pl/
http://www.bionanopark.pl/
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca składający ofertę, pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
 

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

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

10.1. Postać oferty. 

10.1.1. Oferta musi być napisana w języku polskim, ręcznie w sposób czytelny, na komputerze  

lub pismem maszynowym. Wszystkie miejsca wykropkowane lub wolne miejsca przewidziane 

do uzupełnienia treści w załącznikach, np. w tabeli muszą być przez Wykonawcę wypełnione.  

 

10.1.2. Wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/e do działania  

w firmie Wykonawcy i potwierdzone pieczątką imienną oraz pieczątką Wykonawcy  

w miejscach wskazanych w załącznikach, ewentualnie  z załączeniem pełnomocnictwa jako 

Załącznika nr 2A do SIWZ, o którym  mowa w podrozdziale 6.B SIWZ.   

10.1.3. Zaleca się, aby Wykonawcy przy sporządzaniu oferty korzystali ze wzorów formularzy 

przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich 

formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone  

przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

 

10.1.4. Wszystkie składniki cenowe oraz rubryki wskazane w Załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy 

oraz w Załączniku nr 1A.1. i/lub 1A.2. i/lub 1A.3. i/lub 1A.4. i/lub 1A.5. i/lub 1A.6. 

i/lub 1A.7. –Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 

muszą być wpisane w wyznaczonych miejscach odpowiednio liczbą i słownie w 
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szczególności Wykonawca zobowiązany jest określić dokładnie oferowany produkt 

poprzez wypełnienie rubryki/kolumny 3 pn. „Producent i nr katalogowy lub 

oznaczenie oferowanego produktu” Tabeli w Załączniku nr 1A.1 i/lub 1A.2. i/lub 1A.3. 

i/lub 1A.4. i/lub 1A.5. i/lub 1A.6. i/lub 1A.7., a także wskazać w pkt. A dotyczących 

każdej z Części przedmiotu zamówienia, na którą jest składana oferta Wykonawcy 

Załącznika nr 1– Formularz Ofertowy terminu wykonania zamówienia (realizacja 

maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego dla 

przedmiotu zamówienia określonego w Części nr 1, 2, 3, 5 i 7, natomiast dla 

przedmiotu zamówienia określonego w Części nr 4 i 6 realizacja maksymalnie 14 dni 

od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego nie później jednak niż do listopada 

2020 r.). 

 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania w rubryce „Producent i nr katalogowy 

lub oznaczenie oferowanego produktu” wyłącznie producenta lub nr katalogowego 

(oznaczenia oferowanego produktu) pod warunkiem, że z informacji wskazanych 

przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł jednoznacznie zidentyfikować oferowany 

produkt.  

10.1.5. Każdy Wykonawca może złożyć w  niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę  

w jednym egzemplarzu – na każdą z wybranych Części (szczegóły w pkt. 18.1 SIWZ). Treść 

oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

10.1.6. Oferta powinna być trwale  złączona. 

 

10.1.7. Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z  przygotowaniem i  złożeniem oferty.  

 

10.1.8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, ZMIENIĆ lub WYCOFAĆ ofertę. 

ZMIANĘ albo WYCOFANIE złożonej oferty przez Wykonawcę należy dokonywać w tej samej 

formie jak złożona oferta. Szczegóły w pkt. 10.2 niniejszego rozdziału SIWZ.  

 

10.1.9. Zaleca się aby ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach 

do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

10.1.10. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron oferty. 

 

10.1.11. Oferta powinna składać się w szczególności z: 

- Formularza Ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1  

do SIWZ ; 
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- Załącznika nr 1A.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę 

oferty Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 1 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.1. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę 

oferty Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 2 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.2. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.3. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę 

oferty Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 3 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.3. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.4. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę 

oferty Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 4 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.4. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.5. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę 

oferty Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 5 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.5.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.6. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę 

oferty Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 6 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.6.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.7. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę 

oferty Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 7 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.7.; 

- Oświadczenia Wykonawcy sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SIWZ; 
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- pełnomocnictwa, o którym mowa w podrozdziale 6.B SIWZ (jeżeli dotyczy). 

 

10.1.12. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U.18.419 z późn. zm. ), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest zastrzec w pkt. 6 

Formularza Ofertowego, że wskazane przez niego informacje nie mogą być udostępnione. 

W takiej sytuacji zaleca się, aby Wykonawca informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczył klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA i umieścił na końcu oferty (najlepiej w osobnym skoroszycie, jednak 

w tej samej kopercie, w której znajduje się oferta).  

 

10.1.13. Informacje objęte zastrzeżeniem Wykonawcy, o których mowa w pkt. 10.1.12. niniejszego 

rozdziału SIWZ nie będą ujawniane wówczas, gdy Wykonawca wykaże, nie później  

niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U.18.419 z poźn. zm.).  Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

Jeżeli Wykonawca nie wykaże słuszności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa  

to Zamawiający uzna te informacje za jawne. 

 

10.2. Sposób opakowania i oznakowania oferty. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości  

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy oraz opisane i zaadresowane na Zamawiającego, a mianowicie:  

 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

ul. Dubois 114/116 

93-465 Łódź 

Oferta do postępowania pn.  

 

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań  

 

Nr sprawy: BNP/ZP-1/2019 

Nie otwierać przed dniem   29 stycznia 2019 r. do godz. 930 

 

Dotyczy Części nr 1 i/lub Części nr 2 i/lub Części nr 3 i/lub Części nr 4 i/lub Części nr 5  

i/lub Części nr 6 i/lub Części nr 7  
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ZMIANĘ lub WYCOFANIE oferty należy przygotować w sposób powyżej opisany przy złożeniu oferty,  

przy czym na kopercie zewnętrznej należy wpisać ZMIANA lub WYCOFANIE oferty. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: „Bionanopark” sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 

Łódź,  sekretariat  w godzinach  9°° - 153°.  

Oferty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 18.2188 z późn. zm. ), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Termin składania ofert upływa dnia  29 stycznia 2019 r. o godz. 900. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 stycznia 2019 r., o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego – „Bionanopark” 

sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, Sala Konferencyjna I piętro.   

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

12.1. Podana w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ cena ofertowa brutto  

w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. i/lub 1.4. i/lub 1.5. i/lub 1.6. i/lub 1.7. w zależności, na którą Część 

składana jest oferta musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

liczbą i słownie. Cena musi uwzględniać całą wartość przedmiotu zamówienia, wraz  ze  wszystkimi  

podatkami i opłatami, uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz obejmować koszt, 

m.in. transportu asortymentu, a także wszystkie koszty z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, bez których nie jest możliwe 

wykonanie zamówienia, jak również wszystkie koszty wymienione w projekcie umowy.   

12.2. Cena ofertowa brutto wskazana w pkt. w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. i/lub 1.4. i/lub 1.5. i/lub 1.6. 

i/lub 1.7. Załącznika nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy dotycząca Części nr 1 i/lub Części nr 2 i/lub 

Części nr 3 i/lub Części nr 4 i/lub Części nr 5 i/lub Części nr 6 i/lub Części nr 7 wynika odpowiednio 

z wiersza 8 kol 9 Załącznika nr 1A.1., wiersza 4 kol 9 Załącznika nr 1A.2., wiersza 11 kol 9 

Załącznika nr 1A.3., wiersza 5 kol 9 Załącznika nr 1A.4., wiersza 54 kol 9 Załącznika nr 1A.5., 

wiersza 2 kol 9 Załącznika nr 1A.6., wiersza 20 kol 9 Załącznika nr 1A.7. – Opis przedmiotu 

zamówienia Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.  

12.3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający 

nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
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12.4. Dla Wykonawców krajowych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania  

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich 

(bez podatku VAT), oraz cenę brutto w złotych polskich (z podatkiem VAT). 

Dla Wykonawców zagranicznych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych 

polskich. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych  

i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca 

zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania 

umowy, (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych). 

Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający 

doliczy do ceny ofertowej netto asortymentu oferowanego przez Wykonawców zagranicznych kwotę 

należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. 

 

12.5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania 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 wykazując ich wartość bez kwoty podatku wypełniając w Formularzu Ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 12. 

Brak ww. informacji w pkt. 12 Formularza Ofertowego będzie traktowany, jako deklaracja,  

że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.   

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

A) Cena ofertowa brutto       (C)   90% 

 

B) Termin wykonania zamówienia       (T)   10% 
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13.2 Zgodnie z podanymi w pkt. 13.1 stawkami procentowymi poszczególnych kryteriów,  

za najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Zamawiający uzna tę, która uzyska największą sumę - łącznej oceny punktowej (P) obliczonej  

wg poniższego wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

 

P= C + T 

Gdzie: 

 

13.2.A) Punktacja przyznana za kryterium Cena ofertowa brutto (C) obliczona zostanie wg wzoru:   

  

     C min  

          C =  -------    x  90 

  C bad  

 

gdzie: 

 

C min - najniższa oferowana cena ofertowa brutto spośród wszystkich ważnych nie podlegających 

odrzuceniu ofert 

C bad – cena ofertowa brutto badanej oferty          

 

13.2.B) Punktacja przyznana za kryterium Termin wykonania zamówienia (T) obliczona zostanie  

wg wzoru:   

 

       Tmin  

          T =  -----------    x  10 

     Tbad 

gdzie: 

 

T min – najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród wszystkich ważnych nie podlegających 

odrzuceniu ofert  

T bad – termin wykonania zamówienia badanej oferty    

       

13.3. Każda Część oceniana będzie oddzielnie.  

 

 

 



             
Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,  

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 
Umowa nr POIR.04.01.04-00-0058/17 zawarta 29.06.2018 

Tytuł projektu : "Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP 
 

 

  

 

NIWA                                                       

Biuro Projektu nr POIR.04.01.04-00-0058/17 
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. Stefanowskiego 1/15, bud. A18, 90-924 Łódź 

                                       Tel: +48 42 631 30 30, 631 30 33 Strona 20 z 46 

 
Strona 20 z 46 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

14.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie w formie pisemnej 

powiadomiony o decyzji Zamawiającego odnośnie rozstrzygnięcia postępowania i zaproszony 

do podpisania umowy do siedziby Zamawiającego. Umowa może być podpisana w terminie  

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający 

zawrze umowę przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

została złożona tylko jedna oferta zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.  

 

14.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

14.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia „konsorcjum wykonawców” – Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

członków konsorcjum. W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę cywilną przed 

podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 

zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowę spółki.  

Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

16. WZÓR UMOWY 

 

Wzór umowy – Załącznik nr 4, stanowiący integralną część SIWZ, określa warunki na jakich zostanie 

zawarta umowa z Wykonawcą, w sprawie zamówienia publicznego. 
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17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

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, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

 

18. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

 

18.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową  uznaje się ofertę 

obejmującą zakresem daną Część zgodnie z dokonanym podziałem przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego określonym w pkt. 3.1 SIWZ oraz w Załączniku nr 1A.1. i 1A.2. i 1A.3. i 1A.4. i 1A.5.  

i 1A.6. i 1A.7. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.  

Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 ustawy Pzp,  

tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

Wykonawcy.  

Tym samym Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części niniejszego 

zamówienia (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem 

Części).  

 

18.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 

PKT 7, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ  

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.    

  

20. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

20.1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści umowy oraz możliwości odstąpienia od umowy: 

20.1.1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy w nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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20.1.2. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy w przypadku określonym w pkt. 20.1.1. 

nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

bez naliczania kar umownych. 

20.1.3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

20.1.4. Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy w zakresie m.in. terminu realizacji 

zamówienia na skutek okoliczności których nie mógł przewidzieć przed wszczęciem 

niniejszego postępowania tj. w szczególności działania siły wyższej, na skutek warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia, z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy oraz w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy 

przedmiot zamówienia jest wykonywany, a ponadto gdy zmiana terminu wykonania 

zamówienia jest korzystna dla Zamawiającego, a także z uwagi na zmianę zakresu przedmiotu 

zamówienia.  

20.1.5. Zamawiający ponadto zastrzega zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku 

przedłużającego się niniejszego postępowania m.in. poprzez wnoszenie przez Wykonawców 

środków odwoławczych powodujących, że umowa między Zamawiającym a wyłonionym  

w postępowaniu Wykonawcą nie zostanie podpisana do dnia  1 marca 2019 r. Zamawiający 

może także odstąpić od podpisania umowy w niniejszych okolicznościach, na co Wykonawca 

wyraża zgodę i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

20.1.6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia 

postępowania, m. in. w sytuacji zmian wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego 

wpływających na specyfikę przedmiotu zamówienia lub z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności, które mogą wyniknąć w trakcie procesów badawczych.  

20.1.7. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

20.1.8. Zamawiający zastrzega zmianę terminu realizacji umowy m.in. w przypadku braku 

możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie 

umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę 

należytej staranności, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy z ww. powodu 

pozostanie bez zmian.  
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20.1.9. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji umowy w sytuacji konieczności 

wprowadzenia zmian do zakresu przedmiotu zamówienia na skutek wydanych decyzji  

lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej 

modyfikacji, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.  

20.1.10. Zamawiający zastrzega odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym z wyłącznej winy 

Wykonawcy, tj. m.in. w sytuacji nie podjęcia przez Wykonawcę czynności koniecznych 

do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub w sytuacji stwierdzonych trzech 

przypadków nienależytej realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, 

co zostanie potwierdzone w formie pisemnej, z jednoczesnym naliczeniem kar umownych 

w wysokości 20% od ceny ofertowej brutto.  

20.1.11. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych 

przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w odniesieniu do dostaw  

objętych przedmiotem zamówienia, w tym m.in. zmiany stawki podatku VAT o czym mowa w 

pkt. 20.1.12. poniżej. 

20.1.12. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

  1) stawki podatku od towarów i usług,  

  2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5   

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

  3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.   

 

20.1.13. Zamawiający dokona zmiany ceny w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT 

(poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT na dostawę objętą umową). Wykonawca 

wnioskujący o podwyższenie wysokości wynagrodzenia  z powodów o których mowa w pkt. 

20.1.12. zobowiązany będzie do wykonania następujących  czynności: 

1) Przedłożenia Zamawiającemu sposobu obliczenia ceny w ofercie z uwzględnieniem 

sposobu obliczenia wynagrodzenia osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy w 

kontekście ww. należności o których mowa w pkt. 20.1.12. ppkt 1) - 3),  

      oraz  

2) Przedłożenie wyliczenia ceny i obliczenia wynagrodzenia osób realizujących umowę ze 

strony Wykonawcy, w kontekście wprowadzonych zmian ww. należności o których 

mowa w pkt. 20.1.12. ppkt 1) - 3), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę.   
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20.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

20.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 

21. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

21.1 Zamawiający działając na mocy 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-

88), zwanego dalej: „RODO", informuje Pana/Panią1, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest: „Bionanopark” sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź. 

21.2. W Spółce, funkcjonuje adres e-mail: rodo@bionanopark.pl Inspektora Ochrony Danych 

udostępniony w „Bionanopark” sp. z o.o. osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 

Spółkę. 

21.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy; 

c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału w postępowaniu/realizacji 

Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane 

osobowe w nim zawarte. 

 

21.4 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, 

                                                 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu 

zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia 

 

mailto:rodo@bionanopark.pl
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przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie Zamówienia. 

21.5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią. 

21.6 Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa  trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu 

RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 

przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i 

obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 

prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo 

do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 21.2 adresem e-mail. 

 

21.7 Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie 

realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 

związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

21.8 Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych. 

21.9 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

21.10 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

21.11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania 
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na podstawie podanych danych osobowych. 

21.12. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte 

są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w 

postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o: 

21.12..1  fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

21.12.2. przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego; 

21.12.3. na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść 

klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom 

Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 

Zamawiający. 

 
Załączniki stanowiące integralną część SIWZ i  będące jednocześnie załącznikami do oferty Wykonawcy: 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ, nie muszą być załączone do oferty: 

    Specyfikację sporządził:                            Specyfikację  zatwierdził: 
 
 
 
pod względem  formalno-prawnym 
 
 
 
 pod względem merytorycznym 
 
 

Zał. nr 1 
Zał. nr 1A.1.  
Zał. nr 1A.2.  
Zał. nr 1A.3. 
Zał. nr 1A.4. 
Zał. nr 1A.5. 
Zał. nr 1A.6. 
Zał. nr 1A.7. 
Zał. nr 2       
 
 
 

- Formularz  Ofertowy,  
- Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – dot. Części nr 1, 
- Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – dot. Części nr 2, 
- Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – dot. Części nr 3, 
- Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – dot. Części nr 4, 
- Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – dot. Części nr 5, 
- Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – dot. Części nr 6, 
- Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – dot. Części nr 7, 
- Oświadczenie Wykonawcy. 
 
 
 

Zał. nr 3 
Zał. nr 4 
 
 

- Oświadczenie Wykonawcy należącego do grupy kapitałowej,  
- Wzór umowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ    
                                                                          

…………………………………. 
Pieczęć nagłówkowa 

                Data  …………………………..     

     

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Nazwa  Wykonawcy: ………………………………………………..………………….................................................... 

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

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

Adres do korespondencji………………………………………................................................................................... 

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

Regon….............................................................. NIP  …......................................................................................... 

nr faksu…........................................................... e-mail …...................................................................................... 

nr tel. ………………………………..……..…….    

 

1. Za  przedmiot  zamówienia  określony w  pkt. 3 niniejszej specyfikacji1, tj.:  

 

1.1. Część nr 1 Odczynniki chemiczne do badań genotoksyczności 

 

Wykonawca ustala: 

 

Cenę ofertową brutto ….…………………………………………………………..…………..........................PLN, słownie 

……………......................................................................................................................................PLN 

 

Cena brutto Części nr 1 wynika z wiersza 8, kol. 9 Tabeli stanowiącej integralną część Załącznika  

nr 1A.1. Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

A) Termin wykonania zamówienia ……………………………….……………… (nie dłużej niż 30 dni) 
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1.2. Część nr 2 Materiały zużywalne do badań genotoksyczności 

 

Wykonawca ustala: 

 

Cenę ofertową brutto ….…………………………………………………………..…………..........................PLN, słownie 

…………….....................................................................................................................................................................................PLN 

 

Cena brutto Części nr 2 wynika z wiersza 4, kol. 9 Tabeli stanowiącej integralną część Załącznika  

nr 1A.2. Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

A) Termin wykonania zamówienia ……………………………….……………… (nie dłużej niż 30 dni) 

 

1.3. Część nr 3 Odczynniki chemiczne i materiały zużywalne do monitorowania środowiska pracy 

 

Wykonawca ustala: 

 

Cenę ofertową brutto ….…………………………………………………………..…………..........................PLN, słownie 

…………….....................................................................................................................................................................................PLN 

 

Cena brutto Części nr 3 wynika z wiersza 11, kol. 9 Tabeli stanowiącej integralną część Załącznika  

nr 1A.3. Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

A) Termin wykonania zamówienia ……………………………….……………… (nie dłużej niż 30 dni) 

 

1.4. Część nr 4 Odczynniki chemiczne do oznaczania ilości drobnoustrojów na implantach po 

procesie sterylizacji 

 

Wykonawca ustala: 

 

Cenę ofertową brutto ….…………………………………………………………..…………..........................PLN, słownie 

…………….....................................................................................................................................................................................PLN 

 

Cena brutto Części nr 4 wynika z wiersza 5, kol. 9 Tabeli stanowiącej integralną część Załącznika  

nr 1A.4. Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

A) Termin wykonania zamówienia ……………………………….……………… (nie dłużej niż 14 dni) 
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1.5. Część nr 5 Odczynniki chemiczne i materiały zużywalne do oznaczania ilości 

drobnoustrojów na implantach po procesie sterylizacji 

 

Wykonawca ustala: 

 

Cenę ofertową brutto ….…………………………………………………………..…………..........................PLN, słownie 

…………….....................................................................................................................................................................................PLN 

 

Cena brutto Części nr 5 wynika z wiersza 54, kol. 9 Tabeli stanowiącej integralną część Załącznika  

nr 1A.5. Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

A) Termin wykonania zamówienia ……………………………….……………… (nie dłużej niż 30 dni) 

 

1.6. Część nr 6 Odczynniki chemiczne do testów pirogenności implantów 

 

Wykonawca ustala: 

 

Cenę ofertową brutto ….…………………………………………………………..…………..........................PLN, słownie 

…………….....................................................................................................................................................................................PLN 

 

Cena brutto Części nr 6 wynika z wiersza 2, kol. 9 Tabeli stanowiącej integralną część Załącznika  

nr 1A.6. Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

A) Termin wykonania zamówienia ……………………………….……………… (nie dłużej niż 14 dni) 

 

    1.7. Część nr 7 Odczynniki chemiczne i materiały zużywalne do testów pirogenności implantów 

 

Wykonawca ustala: 

 

Cenę ofertową brutto ….…………………………………………………………..…………..........................PLN, słownie 

…………….....................................................................................................................................................................................PLN 

 

Cena brutto Części nr 7 wynika z wiersza 20 kol. 9 Tabeli stanowiącej integralną część Załącznika  

nr 1A.7. Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

A) Termin wykonania zamówienia ……………………………….……………… (nie dłużej niż 30 dni) 
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2. Oświadczam(y), że cena ofertowa uwzględnia całą wartość oferowanego przedmiotu  zamówienia,  

wraz ze  wszystkimi  podatkami i opłatami, uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ  

oraz obejmuje koszt, m. in. transportu asortymentu, a także wszystkie koszty z tytułu należytej  

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, bez których nie jest 

możliwe wykonanie zamówienia,  jak również wszystkie koszty wymienione w projekcie umowy.   

 

3. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z SIWZ i wzorem umowy i nie wnoszę(simy)  

do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki  w nich zawarte. Oświadczam(y), że uważam(y)  

się za związanych ofertą  przez okres 30 dni. 

 

4. W przypadku wskazania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję/emy się w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń i/lub wyjaśnienia treści 

złożonej oferty.  

 

5. W przypadku wyboru Naszej oferty, zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Mając na uwadze postanowienia pkt. 10.1.12. i 10.1.13. niniejszym nie wyrażam(y) zgody  

na udostępnienie innym uczestnikom postępowania zawartych w Naszej ofercie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. 18.419 z późn. zm.).  (prosimy o wskazanie numerów stron, których Wykonawca 

nie chce udostępnić innym uczestnikom lub  prosimy, aby  Wykonawca wpisał  „nie dotyczy” jeśli wszystkie strony oferty udostępnia innym uczestnikom 

postępowania. W przypadku wypełnienia niniejszego punktu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i takie wyjaśnienia złożyć wraz z ofertą)  

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

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

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

 

7. Integralną  część oferty stanowią następujące dokumenty2: 

 

1) …………………………………….…   6) ………………………………………   

2)  ………………………………………   7) ………………………………………   

3) ……………………………………….   8) ……………………………………… 

4) ………………………………………..  9) …………………………………….. 

5) ………………………………………..  10) ……………………………………. 
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8. Oświadczam(y), że niniejszą ofertę składają niżej wymienieni Wykonawcy 1. …, 2….., (…) występujący 

jako konsorcjum/spółka cywilna3. Jako pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców  wspólnie 

składających niniejszą ofertę ustanawia  się …………………………………… . 

Powyższe pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego/ reprezentowania w postępowaniu  i  zawarciu  umowy3. 

 

9. Akceptuję(emy) warunki płatności ustalone przez Zamawiającego, tj. zapłata za  fakturę wystawioną 

przez Wykonawcę, nastąpi w ciągu 60 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.   

 

10. Oświadczam(y), że zdobyłem(liśmy) wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty  

i realizacji zamówienia. 

 

11. Oświadczam(y), że  akceptuję(emy)  warunki przetargu  nieograniczonego.   

 

12. Niniejszym oświadczam(y), że wybór oferty będzie/ nie będzie3 prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług.  

 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić  

do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług4 

Wartość towaru lub usługi, których dostawa  

lub świadczenie będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług bez kwoty podatku4 

  

  

  

  

 

13. Niniejszym informuję(emy), że zamierzam(y) powierzyć wykonanie niżej wskazanych części 

zamówienia następującym podwykonawcom (Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz winien podać firmy podwykonawców; jeśli Wykonawca zamierza samodzielnie zrealizować niniejszy przedmiot zamówienia należy wpisać  

„nie dotyczy”):   

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

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

 

14. Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr … do nr …. 
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15. Niniejszym oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu5. 

 

 

 

 

 

 

……………………………..………………………………. 

    Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________ 
1  Wykonawca wpisuje oferowaną cenę zamówienia tej Części – pkt.: 1.1. lub/i 1.2. lub/i 1.3. lub/i 1.4. lub/i 1.5. lub/i 1.6. lub/i 1.7. na 

którą składa ofertę, w przypadku gdy oferta nie jest składana w danej Części należy dokonać wykreślenia  pkt. dot. tej Części lub 
wpisać „nie dotyczy” 

2   W tym miejscu Wykonawca  zobowiązany jest wyszczególnić  wszystkie dokumenty, jakie załączone zostały do Oferty 
3   Niewłaściwe  skreślić 
4 Wykonawca wypełnia tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego o czym   mowa w pkt. 12.5. SIWZ w związku z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 
5 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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ZAŁĄCZNIK  NR 2 DO SIWZ   

                                                                                

Zamawiający: 
„Bionanopark” sp. z o.o. 
ul. Dubois 114/116 
93-465 Łódź 

 

Wykonawca: 
 

 

Pełna nazwa/firma, adres: 

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

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

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

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL …..............................................................…............................................................................................ 

KRS/CEiDG …........................................................………………………………………………………….……..………. 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?     Tak/Nie1 

 

 
reprezentowany przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych2 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników chemicznych 

oraz materiałów zużywalnych do badań” prowadzonego przez „Bionanopark” sp. z o.o., nr sprawy 

BNP/ZP-1/2019, oświadczam, co następuje: 



             
Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,  

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 
Umowa nr POIR.04.01.04-00-0058/17 zawarta 29.06.2018 

Tytuł projektu : "Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP 
 

 

  

 

NIWA                                                       

Biuro Projektu nr POIR.04.01.04-00-0058/17 
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. Stefanowskiego 1/15, bud. A18, 90-924 Łódź 

                                       Tel: +48 42 631 30 30, 631 30 33 Strona 34 z 46 

 
Strona 34 z 46 

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-23 

ustawy Prawo zamówień publicznych2. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych2. 

 

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       …………………………….……………….…………………… 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp2). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp2 podjąłem 

następujące środki naprawcze3: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………… 

 

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       …………………………….……………….…………………… 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY 3 

 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………....….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także  

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       …………………………….……………….…………………… 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       …………………………….……………….…………………… 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 
________________________________________________________________ 
1 Niewłaściwe skreślić. 

2 Ustawa  z dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.18.1986. z późn. zm.) 
3 Wypełnić o ile wskazana sytuacja dotyczy Wykonawcy, w pozostałym przypadku należy wpisać „nie dotyczy” lub nie wypełniać 

danego miejsca 
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ZAŁĄCZNIK  NR 3 DO SIWZ    

                                                                                 

 

…………………………………. 
Pieczęć nagłówkowa 

 

                Data  …………………………..     

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  NALEŻĄCEGO DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia, dot.: 

 

 

Dostawy odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań  

 

nr sprawy: BNP/ZP-1/2019 

 

składam/y oświadczenie, że nie należę/ymy / należę/ymy1 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz U.18.798 z późn. zm.), razem  

z innym Wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li oferty w niniejszym postępowaniu2.  

 

 

 

 

……………………………..………………………………. 

    Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

________________________________________________________________ 
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.   
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ZAŁĄCZNIK  NR 4 DO SIWZ    

UMOWA 

zawarta w dniu …………….. 2019 r. w Łodzi pomiędzy: 

„Bionanoparkiem” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dubois 114/116, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr 0000187053,  posiadającą numer  

NIP: 725-187-00-50 oraz REGON 473214329, o kapitale zakładowym 43 149 000 PLN wpłaconym  

w całości, którą reprezentuje: 

Prezes Zarządu, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

 

__________________________________ z siedzibą w ___________________, ul._______________, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla__________________________, Wydział ___KRS pod nr _____________,  o kapitale zakładowym 

___________ zł, wpłaconym w całości, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: ____________, REGON: 

____________________, 

reprezentowaną/reprezentowanym przez : 

1. ______________________________, 

2. ______________________________,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Aktualny wypis z Centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej Wykonawcy stanowić będzie Załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

 

§ 1 

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o dokonanie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.18.1986 z późn. zm.). Umowa 

dotyczy dostaw realizowanych na potrzeby badań prowadzonych w ramach Projektu 

współfinansowanego w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace 

rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

2014-2020 na podstawie Umowy nr POIR.04.01.04-00-0058/17 zawartej 29.06.2018 Tytuł 

projektu : "Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim 

Custom -ITAP. 
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§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest „Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do 

badań” wymienionych w ofercie Wykonawcy, w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – 

Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty, który stanowi integralną część umowy, odpowiednio do 

jednej z siedmiu części. 

 

§ 3 

OKRES REALIZACJI UMOWY 

1. Umowa realizowana będzie przez okres ............ licząc od dnia jej zawarcia, nie dalej jednak  

niż do osiągnięcia wartości umowy wskazanej w par. 5 ust. 2 umowy. 

2. Po upływie okresu realizacji umowy mimo nie osiągnięcia wartości umowy wskazanej w par. 5 ust. 2 

umowa wygasa.  

3. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości Przedmiotu zamówienia, jeżeli potrzeby 

Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze. 

 

§ 4 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Dostawy będą realizowane partiami wyłącznie na podstawie jednostkowych (max 2 zamówień) 

składanych faxem lub e-mailem sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Na potrzeby 

niniejszej umowy Strony wskazują następujące numery faxu i adresy skrzynek e-mailowych:  

Zamawiający: ………………….. , 

Wykonawca: …………………….. 

2. Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  

do siedziby Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko w ciągu ….. dni (max 30 dla Części nr 1, 2, 3, 5 i 7 

oraz max 14 dni dla Części nr 4 i 6) od dnia złożenia zamówienia, nie później jednak niż do listopada 

2020 r. 

W przypadku realizacji zamówień dotyczących sprowadzenia odczynnika Zamawiający dopuszcza 

wydłużenie terminu realizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym z zastrzeżeniem,  

że dostawa odbędzie się nie później niż do  listopada 2020 r. 

3. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przez Wykonawcę, Zamawiający zakupi 

niedostarczoną partię Przedmiotu umowy u innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów obciąży 

Wykonawcę chyba, że wydłużenie terminu nastąpi z uzasadnionych powodów, o których 

Zamawiający zostanie poinformowany. Zamawiający ma prawo do odrzucenia powodów wskazanych 

przez Wykonawcę i wówczas zakupi niedostarczoną partię przedmiotu zamówienia u innego dostawcy 

obciążając różnicą kosztów Wykonawcę.   

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Przedmiot Zamówienia (jedna pozycja z załącznika)  

jest niezgodny z SIWZ, umową, załącznikami do umowy lub ofertą Wykonawcy lub w inny sposób  

nie będzie spełniał wymagań określonych w opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający odmówi 
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jego odbioru sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Strony uzgodnią nowy 

termin dostarczenia Przedmiotu Zamówienia nowego, wolnego od wad, zgodnego z ofertą Wykonawcy  

i opisem Przedmiotu Zamówienia. W sytuacji stwierdzenia kolejnej niezgodności dostarczonego 

Przedmiotu Zamówienia,  Zamawiający naliczy karę umowną o której mowa w § 7 ust. 3 dostarczonego 

Przedmiotu Zamówienia i dokona zakupu zakwestionowanego artykułu u innego Wykonawcy.  

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczy przy każdej dostawie, odpowiednie karty charakterystyki (w 

wersji elektronicznej i/lub papierowej) dla każdego dostarczonego odczynnika i/lub materiału 

laboratoryjnego objętego dostawą oraz certyfikaty, certyfikaty jakości producenta jeżeli dotyczy. 

Zamawiający zastrzega możliwość dostarczenia przez Wykonawcę innego dokumentu, po uprzedniej 

pisemnej zgodzie Zamawiającego, jeśli dostarczenie ww. kart charakterystyki, certyfikatów itp. przez 

Wykonawcę jest niemożliwe z powodów od niego niezależnych. Jeżeli Wykonawca nie jest 

producentem Przedmiotu zamówienia, dokument potwierdzający o niemożliwości dostarczenia 

wymaganych przez Zamawiającego dokumentów będzie przekazany przez producenta odczynnika 

i/lub materiału laboratoryjnego.    

 

§ 5 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu Przedmiotu umowy wymienionego  

w § 2 umowy, na podstawie jednostkowych zamówień, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, po cenie 

wymienionej w Załączniku 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę 

oferty złożonym przez Wykonawcę w trakcie trwania postępowania.  

2. Ogólną wartość umowy ustala się na kwotę w wysokości brutto………………………………………..…..PLN 

słownie …………………………………………………......PLN.  

3. Ceny jednostkowe brutto podane w Załączniku 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz 

kalkulacyjny  określający cenę oferty zawierają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane  

z dostawami Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

4. Stałość cen jednostkowych brutto ustala się na cały okres obowiązywania umowy. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę wartości 

umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może nastąpić  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

6. W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności 

pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiednio ją obniży.  

7. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zrealizowania dostaw Przedmiotu zamówienia  

o wartości powyżej 20.000,00 PLN netto, o którym mowa w Załączniku 11 , będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz.U.18.2174 z późn. 

zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). W przypadku gdy 

jednolita gospodarczo transakcja przekroczy 20.000,00 PLN netto, wówczas Wykonawca będzie 

zobowiązany do wystawienia faktur w kwotach netto.      
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§ 6 

TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy objętego jednostkowym 

zamówieniem, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany  

na fakturze w terminie 60 dni licząc od dnia jej otrzymania, z wyjątkiem sytuacji otrzymania 

wadliwego towaru lub niezgodnego ilościowo z zamówieniem, wówczas 60-dniowy termin zapłaty  

za dostawę liczony będzie od dnia dostarczenia całego asortymentu wolnego od wad lub zgodnego 

ilościowo ze złożonym zamówieniem. 

2. Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 

umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje jednostkowego zamówienia w terminie określonym  

w § 4 ust. 2, lub nie uzupełnia braków ilościowych albo nie dokonuje wymiany towaru wadliwego  

na towar wolny od wad, w terminie określonym w § 9 ust. 7, zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,2 % jednostkowego zamówienia brutto nie zrealizowanego lub objętego brakami 

ilościowymi lub jakościowymi za każdy dzień opóźnienia w dostawie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy, 

o której mowa w § 5 ust. 2, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający  

lub Wykonawca odstąpi od umowy. 

3. W przypadku ponownego dostarczenia Przedmiotu Zamówienia niezgodnego z SIWZ, umową, 

załącznikami do umowy lub ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie spełniającego wymagań 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o czym mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości brutto Przedmiotu umowy niezgodnego  

z wymaganiami. 

4. Zamawiający wskazuje, że górny limit kar mownych będzie wynosił 50% wartości niezrealizowanej 

części umowy.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody, 

niezależnie od kar umownych. 

6. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,  

po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji każdego jednostkowego zamówienia w ciągu  

15-30 dni od dnia przesłania zamówienia; odpowiednio do terminu podanego przez Wykonawcę,  
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2) 2-krotnej nieterminowej realizacji jednostkowego zamówienia; 

3) złej jakości dostarczanego Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 

4) zmiany cen jednostkowych przez Wykonawcę poza przypadkami określonymi w § 5 ust. 5 i 6; 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny 

odmawia odbioru zamówionego Przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym 

strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia. 

 

§ 9 

GWARANCJA, RĘKOJMIA i REKLAMACJE 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:  

1) zgodności z niniejszą umową; 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi  

i europejskimi; 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

2. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego Przedmiotu umowy objętego każdym 

jednostkowym zamówieniem.  

3. W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne 

oraz szkody wywołane wadą fizyczną ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie.  

4. Warunki gwarancji i serwisu określają niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta Wykonawcy.  

W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia 

korzystniejsze dla Zamawiającego.  

5. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty dostawy każdej partii objętej jednostkowym 

zamówieniem. Termin rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy. Bieg powyższych terminów rozpoczyna 

się w dacie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru każdej partii.  

6. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień  

z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.  

7. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. 

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania wezwania. W przypadku reklamacji 

odczynnika sprowadzanego, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji reklamacji  

po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zakupi brakującą  

lub wadliwą część jednostkowego zamówienia u innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów 

obciąży Wykonawcę. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, 

przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków 

lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.  
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2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem  

ich nieważności. 

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty lub odstąpić od umowy, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, wyłącznie w poniżej wskazanych sytuacjach:  

1) Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy w nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2) Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 

nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez naliczania 

kar umownych. 

3) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

4) Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy w zakresie m.in. terminu realizacji zamówienia  

na skutek okoliczności których nie mógł przewidzieć przed wszczęciem niniejszego postępowania 

tj. w szczególności działania siły wyższej, na skutek warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonanie zamówienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  

oraz w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy przedmiot zamówienia jest 

wykonywany, a ponadto gdy zmiana terminu wykonania zamówienia jest korzystna  

dla Zamawiającego, a także z uwagi na zmianę zakresu przedmiotu zamówienia.  

5) Zamawiający ponadto zastrzega zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku 

przedłużającego się niniejszego postępowania m.in. poprzez wnoszenie przez Wykonawców 

środków odwoławczych powodujących, że umowa między Zamawiającym a wyłonionym  

w postępowaniu Wykonawcą nie zostanie podpisana do dnia 1marca 2019 r. Zamawiający może 

także odstąpić od podpisania umowy w niniejszych okolicznościach, na co Wykonawca wyraża 

zgodę i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

6) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia 

postępowania, m. in. w sytuacji zmian wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego 

wpływających na specyfikę przedmiotu zamówienia lub z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, 

które mogą wyniknąć w trakcie procesów badawczych.  

7) Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

8) Zamawiający zastrzega zmianę terminu realizacji umowy m.in. w przypadku braku możliwości 

uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności,  

z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy z ww. powodu pozostanie bez zmian.  
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9) Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji umowy w sytuacji konieczności wprowadzenia 

zmian do zakresu przedmiotu zamówienia na skutek wydanych decyzji lub wymogu uzyskania 

decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, z zastrzeżeniem, 

że wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.  

10) Zamawiający zastrzega odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy,  

tj. m.in. w sytuacji nie podjęcia przez Wykonawcę czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu zamówienia lub w sytuacji stwierdzonych trzech przypadków nienależytej realizacji 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, wykonywania przedmiotu zamówienia  

w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej,  

z jednoczesnym naliczeniem kar umownych w wysokości 20% od ceny ofertowej brutto.  

11) Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych przewidzianych  

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w odniesieniu do dostaw objętych 

przedmiotem zamówienia, w tym m.in. zmiany stawki podatku VAT o czym mowa w ust. 4 

poniżej. 

4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

  1) stawki podatku od towarów i usług,  

  2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

  3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.   

5. Zamawiający dokona zmiany ceny w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT (poprzez 

wprowadzenie nowej stawki VAT na dostawę objętą umową).  Wykonawca wnioskujący o 

podwyższenie wysokości wynagrodzenia  z powodów o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu 

umowy zobowiązany będzie do wykonania następujących  czynności: 

3) Przedłożenia Zamawiającemu sposobu obliczenia ceny w ofercie z uwzględnieniem sposobu 

obliczenia wynagrodzenia osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy w kontekście ww. 

należności o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 niniejszego paragrafu umowy,     oraz  

4) Przedłożenie wyliczenia ceny i obliczenia wynagrodzenia osób realizujących umowę ze strony 

Wykonawcy, w kontekście wprowadzonych zmian ww. należności o których mowa w ust. 4 pkt 

1-3 niniejszego paragrafu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę.   

§ 11  

1. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą.  
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2. U Zamawiającego funkcjonuje adres e-mail: rodo@bionanopark.pl Inspektora Ochrony Danych 

udostępniony w „Bionanopark” sp. z o.o. osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zobowiązuje się, przy 

przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom  związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe zawarte w umowie na dostawę odczynników chemicznych 

oraz materiałów zużywalnych do badań przetwarzane będą w celu jej zawarcia, realizacji oraz w celu 

wykonywania obowiązków prawnych.  

 

6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Wykonawcy nie przysługuje w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, na podstawie 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Obowiązek podania przez Wykonawcę swoich danych osobowych dotyczących bezpośrednio osób 

fizycznych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie umowa w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa, podmioty prowadzące 

działalność pocztową i kurierską, podmioty świadczące na rzecz stron usługi doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową. 

10. Dane udostępniane przez Zamawiającego nie będą zautomatyzowane, stosownie do art. 22 RODO ani 

nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa  trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w 

mailto:rodo@bionanopark.pl
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ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, 

przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia 

odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i 

obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 

prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do 

uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w ust. 2 adresem e-mail. 

12. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez okres, w 

którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów 

administratora danych, które są związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami wynikającymi z 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu w 

celu realizacji umowy, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią. 

§ 12 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

§ 13 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                                                WYKONAWCA : 

  

Załączniki do umowy: 

 

Załącznik nr 1 - Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Aktualny wypis z Centralnej ewidencji  

i informacji  o działalności gospodarczej Wykonawcy, 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia –Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty, 

Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu Odbioru. 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
BNP/ZP-1/2019 

 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
  
„Bionanopark” sp. z o.o. 
93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116 
NIP: 725-187-00-50 
Tel. 42 280 76 76, Fax 42 684 50 00, e-mail: biuro@bionanopark.pl 
 
II. DANE WYKONAWCY 
 
PEŁNA NAZWA: …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
ADRES ………………………………………………………..…………………………………….. 
NR NIP……………………………………………………………………………………………... 
TEL.: …………………….FAKS: ………..……………E-MAIL: ………………………….. 
 
III. Potwierdza się, iż w dniu ………………………  zrealizowany został Przedmiot umowy zgodnie z umową, 
w następującym zakresie: 
WYKONAWCA DOSTARCZYŁ:  
 
1. ………………………………………. 

  2.     ………………………………………. 
 

Stwierdza się kompletność / niekompletność dostarczonych odczynników w postaci : ………………… 
 
IV. PRZEKAZANE DOKUMENTY:  
 
1. …………………... 
2. …………………... 
3. …………………..  

 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                                                WYKONAWCA :  


