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Oznaczenie sprawy: PN/02/2020    Kraków dnia 23.06.2020 r. 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na 

modernizację i remont maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.). 
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1. Zamawiający: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie  

ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków  
NIP: 675-000-18-40 

REGON: 000326368 

Telefon: (12) 637 62 00, fax: (12) 637 28 84 ,  
2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843 ze zmianami) 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Wspólny Słownik Zamówień:  

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 
50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) deinstalację starej elektroniki sterującej maszyny, 
b) dostarczenie i zainstalowanie nowego kontrolera wraz z jednostką sterującą PC oraz  

oprogramowaniem, 
c) dostawa dodatkowego oprzyrządowania, 

d) prace remontowo-konserwacyjne, 
e) szkolenie z obsługi zainstalowanego systemu sterującego, 

f) zapewnienie wzorcowania wraz z dostarczeniem świadectw wzorcowania. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik  Nr 1 do SIWZ 
5. Warunki gwarancji i obsługi serwisowej: 

a) Minimum 2 dniowe szkolenie instalacyjne z obsługi aparatu i oprogramowania, 
b) Polska instrukcja obsługi, 

c) deklarację zgodności CE, 

d) Autoryzowany serwis, 
e) Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń wraz z bieżącą 
konserwacją wliczoną w cenę przedmiotu zamówienia i naprawą w okresie 

gwarancyjnym. 
f) Kontrakt na wsparcie techniczne dla oprogramowania (ważność min. 1 rok) 

6. Dostawa: Koszt dostarczenia i instalacji musi zawierać się w cenie oferty. Miejsce  

dostarczenia i instalacji przedmiotu zamówienia: Instytut Mechaniki Górotworu 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków, 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w 
opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub 

usługi, oznacza to, że 3.6. Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia  
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką  

przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki 
towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z 

wyrazami „lub równoważne”. 
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
9. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się 

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 

dopuszcza rozw iązania równoważne opisywanym. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją. 
12. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z 

udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm 
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tych podwykonawców. W przypadku nie wpisania nazw podwykonawców i części 

zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie  samodzielnie . 
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
4. Termin wykonania zamówienia: do 150 dni od daty podpisania umowy. 

  

5.  Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1, 
ustawy. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 
lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o  udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu 
(instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające 
przedstawione dowody.  

3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej– 
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w  tym zakresie. 
c) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek 

za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że: 

 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej  trzy usługi 

polegających na wykonaniu remontu maszyny wytrzymałościowej INSTRON lub trzy dostawy 
wraz z instalacją maszyny wytrzymałościowej INSTRON o wartości minimum 500 000,00 

PLN brutto każda  
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt 3c SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22  
i ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

o którym mowa w pkt. 5 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

lub 
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczna, o której mowa 
w pkt 5. 

9. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt 3c  musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy 
wykonawcy łącznie. 

12. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców, wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób, niż w przypadku pojedynczych 

wykonawców 
 

6.   Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak 
podstaw wykluczenia: 

1. Na podstawie art. 24 aa Pzp 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. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 ust 1b i 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,  Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył 
wraz z ofertą:  

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w 
Załączniku Nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa 
zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ.  

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenia, o którym mowa w ust 2a składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informację o tych podmiotach  w  oświadczeniach, o których mowa w ust 2a (zał.3 

i 4) SIWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach 

w oświadczeniu, o którym mowa w ust 2a (zał.3) SIWZ, dla każdego z 

podwykonawców odrębnie. 
5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawia jącego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
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powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamów ienie przez 
wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej składa każdy z wykonawców. 
6. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.  

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie, aktualnych 
na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:  

8. Wykazu dostaw i usług (w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik do 
SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub 

zawodowej (doświadczenia) opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) SIWZ, wykonanych lub 
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi/dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy były 

wykonywane lub są wykonywane (w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę 
usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku  zdolności technicznej lub 

zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać 

wartość usług w  zakresie wymaganym warunkiem. 
9. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);  

11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w VI.2. SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
12. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

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

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania 

 
7.   Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą 
elektroniczną. Zamawiający zaleca, aby dokumenty były przekazywane 

w postaci zeskanowanych, podpisanych dokumentów, z zastrzeżeniem pkt 7.3 SIWZ. W 
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przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres 

Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na  stronie 

internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, 

pocztą email na adres: oferty@imgpan.pl 
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 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 wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 

na bieg terminu składania powyższego wniosku. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią 

SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na  stronie internetowej 
Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

8. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: 
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie . ul. Reymonta 27, 30-059 

Kraków, .  

9. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
sprawy merytoryczne:  email: nowakowski@imgpan.pl,  

sprawy formalne: email: ochonska@imgpan.pl 
 

8. Wymagania dotyczące wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

9.  Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu 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 przygotowania oferty: 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
2. Na ofertę składają się: 

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty (w formie oryginału) zgodny ze wzorem formularza 
oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią); 

b) Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów 

technicznych, potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego określonych 
w niniejszej SIWZ. 

c) Oświadczenia wskazane w pkt 6.2 SIWZ; 
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 
3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach 
określonych w  art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim przypadku na 

formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na 
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„Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące  

konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika 
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana 

przez osobę/y upoważnioną/e w  dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji 
Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności 

prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie 

załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 
dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku  

innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy 

lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację 
osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona 

pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca 
nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z 

którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby 

składającej podpis. 
8. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w 
treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 

przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 
9. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

10. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii 
oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentami 
rejestrowymi, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

11. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie. 
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), 

uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno 
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres 

Zamawiającego:  
13. Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 27, 30-059 

Kraków, …..…………………….., oraz opisane: „Oferta na ……………………………...……” (wpisać nazwę 

postępowania oraz oznaczenie sprawy); Nie otwierać przed dniem …….…… (wpisać datę i 
godzinę otwarcia ofert). 

14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka 

nie weźmie udziału w postępowaniu. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w 

kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 
16. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z 
przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

i nie mogą być udostępnianie.  
17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw a  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje  

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” . Wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią  
tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w  jaki sposób zostały 
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spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstw a  
stanowi określona informacja , jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 
inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
18. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

19. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie 
zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający 

łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z  zachowaniem 

kolejności numerowania stron oferty. 

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków, portiernia,  lub przesłać 

przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia: 01.07.2020r. do godz. 10:00. 

2. Oferty zostaną otwarte w dniu: 01.07.2020r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego: 
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 27, 30-059 

Kraków, sala seminaryjna I piętro, 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

(imgpan.pl) informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w 

zapisie liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 
2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie  powstaną w związku z wykonaniem 

zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 
3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty dostawy aparatury w miejscu przeznaczenia oraz  

instruktaż osób. 
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza s ię 

wariantowości cen. 
5. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż 

grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady 

zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego) 
6. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług 

z 11.03.2004r. (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054. z późn. zm.). 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

9. Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na 

podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od 
towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość 

zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert 
Zamawiający doliczy na etapie oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie  

podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym  

zakresie. 
 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
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Nr: Nazwa kryterium: Waga: Ilość punktów: 

1 Cena (koszt) 50 % 60 

2 Termin realizacji zamówienia 10% 10 

3 Okres udzielonej gwarancji 10% 10 

4 Posiadanie akredytacji  ISO/IEC 17025:2017 na serwis 

nowej elektroniki oraz dodatkowych akcesoriów  

10% 10 

5 Dodatkowe certyfikaty 10% 10 

6 Okres postoju technicznego 10% 10 

2. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert: 
przy kryterium cena:  Liczba punktów = (Cn / Co) x 100 xWc , gdzie: 

C – przyznane punkty w kryterium cena; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; 

Co – cena oferty ocenianej (brutto). 

Wc  -  waga kryterium ceny , 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

 
przy kryterium termin realizacji:  Liczba punktów = T x Wt , gdzie: 

T - 0 pkt. - termin realizacji 150 dni od daty podpisania umowy 
T - 5 pkt. - termin realizacji od 140 do 119 dni od daty podpisania umowy   

T - 10 pkt. - termin realizacji poniżej 120 dni od daty podpisania umowy  

Wt  -  waga kryterium termin realizacji 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punktów 

 
Przy kryterium okres gwarancji: Liczba punktów = G x Wt , gdzie 

G - 0 pkt. – udzieli gwarancji termin poniżej 12 m-cy  

G - 5 pkt. - udzieli gwarancji termin na 12 m-cy    
G - 10 pkt. - udzieli gwarancji termin powyżej 12 m-cy    

Wg  -  waga kryterium okres gwarancji 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punktów 

 
Przy kryterium Posiadanie akredytacji  ISO/IEC 17025:2017 na serwis nowej elektroniki oraz 

dodatkowych akcesoriów  

Wykonawca, który oświadczy w ust. 7 formularza oferty, że posiada akredytację ISO/IEC 
17025:2017 na serwis nowej elektroniki oraz dodatkowych akcesoriów otrzyma 10 pkt. 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE lub niezaznaczenia żadnej z odpowiedzi TAK/NIE 
Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

Przy kryterium Dodatkowe certyfikaty  
Wykonawca, który oświadczy w ust. 8 formularza oferty, że posiada dodatkowe certyfikaty związane 

z przedmiotem zamówienia otrzyma 10 pkt. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE lub niezaznaczenia żadnej z odpowiedzi TAK/NIE 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
 

przy kryterium okres postoju technicznego:  Liczba punktów = T x Wp , gdzie: 

T - 0 pkt. - termin realizacji powyżej 15 dni roboczych 
T - 5 pkt. - termin realizacji 15 dni roboczych    

T - 10 pkt. - termin realizacji poniżej 15 dni roboczych 
Wp  -  waga kryterium okres postoju technicznego 

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10  punktów. 

3. Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie 
końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach. 
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty.  
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7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

 
14. Informacja o formalnościach po wyborze oferty: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w  każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając powody odrzucenia; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.2 lit. a) i d) Zamawiający umieści na 

stronie internetowej www.imgpan.pl. 
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

5. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(s.c.,  konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o  przedłożenie 

umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 
7. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez 

Zamawiającego. 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
  Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do 

niniejszej Specyfikacji. 

 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego: 
1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 
VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 
 wykluczenia odwołującego z postępowania, 

 odrzucenia oferty odwołującego, 

 opis przedmiotu zamówienia, 
 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie  

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne  

uzasadniające wniesienie odwołania. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju  podpisu. 
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