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Rozdział I. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Telefon (22) 754 26 10 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:: 

Maciej Jabłoński - e:mail: zamowienia.florintegral@obpan.pl, tel. 22 648 38 56 wew. 156  

Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji:  

www.ogrod-powsin.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

Rozdział II. 

Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej    

w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,  zgodnie  z 

zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach   Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego,   Europejskiego   Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020. 

 

Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz 

drobnego sprzętu laboratoryjnego. Odczynniki oraz materiały mają być fabrycznie nowe, 

wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy, dostarczone do siedziby 

Zamawiającego. 

2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części: 

Część 1 - materiały zużywalne do przeprowadzenia testów laboratoryjnych 

Część 2 - zużywalne materiały laboratoryjne do izolacji DNA 

Część 3 - zużywalne materiały do oceny jakości i ilości DNA 

Część 4 - odczynniki do przeprowadzenia testów laboratoryjnych 

Część 5 - odczynniki do izolacji DNA 

Część 6 - odczynniki do elektroforezy DNA 

Część 7 - odzież laboratoryjna 

Część 8 - laboratoryjne artykuły ochronne 

Część 9 - drobne narzędzia laboratoryjne 

Część 10 - wózek laboratoryjny  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty posiadały okres 

ważności/gwarancji/przydatności do stosowania nie krótszy niż 24 miesiące od momentu dostawy 

do siedziby Zamawiającego.  

4. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu) 

podał nazwy producentów i numery katalogowe produktów wyłącznie w celu określenia  
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wymaganych produktów, czystości i parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać 

zamówione produkty (ze względu na metodykę prowadzonych prac laboratoryjnych oraz 

konieczność utrzymania ich standardu oraz wysokiej jakości wyników, wymagają one stosowania 

wskazanych produktów). Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie 

określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez 

niego dostawa spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia 

spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub 

parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów 

równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty 

równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać 

będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej 

(dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności 

produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu 

zamówienia. 

6. Wykonawca, oferujący produkty równoważne do określonych w ogłoszeniu o zamówieniu  

zobowiązany jest przedstawić oddzielne oświadczenie zawierające opis oferowanego produktu, a 

w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z 

produktem opisanym przez Zamawiającego oraz certyfikat analizy jakościowej produktu lub 

dokument równoważny - złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, 

określający na przykład nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości/ważności, datę 

produkcji, czystość itp. W przypadku gdy certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument 

równoważny zawiera opis oferowanego produktu, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia, o którym mowa powyżej. 

7. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 

33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne,  

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny,  

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne,  

33192500-7 – Probówki. 

8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części przedmiotu 

zamówienia oraz poszczególne grupy artykułów z poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień na 

dostawy polegających na powtórzeniu podobnych dostaw. 

 

Rozdział IV. 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 28 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. W przypadku Zamówienia: „Część 5 - odczynniki do 

izolacji DNA”, w zakresie: zestawy do izolacji DNA z membranami jonowymiennymi, 

kolumnami mieszczącymi się w falconie 15 ml, (zawierający w składzie enzymy, np.  Genomic 

Mini AX Plant , łącznie na min. 3500 prób), dostawa zostanie zrealizowana w następujący 

sposób: 
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a. Zestawy na 1200 próbek w terminie od 01 lipca do 15 lipca 2018 r. 

b. Zestawy na 600  próbek w terminie od 01 sierpnia do  15 sierpnia 2018 r.  

c. Zestawy na 600 próbek w terminie do 01 września do 15 września 2018 r. 

d. Zestawy na 600 próbek w terminie od 01 października do15 października 2018 r. 

e. Zestawy na 300 próbek w terminie od 01 listopada do 15 listopada 2018 r. 

f. Zestawy na 300 próbek w terminie od 01 grudnia do 15 grudnia 2018 r.  

 

Rozdział V. 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

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

to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

 

Rozdział VI. 

Przesłanki wykluczenia z postępowania 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych.  

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

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. 

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

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

Rozdziału VI ust. 2. 

4. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział VII. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

 

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z formularzem ofertowym złoży 

stosowne oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek w 

Rozdziale VI pkt 1. (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o 

zamówieniu). 
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2. Forma dokumentów: 

Oświadczenie musi być złożone w formie oryginału. 

 

Rozdział VIII. 

Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

 

Rozdział IX. 

Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na 

własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 

wymaganych przez Zamawiającego. 

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

3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w języku polskim i w formie pisemnej. 

 

Rozdział X. 

Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Miejsce składania ofert - ofertę należy złożyć osobiście - w sekretariacie w budynku „Gronówek” 

w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa” w godz. 8.00 - 15.00 

lub 

drogą mailową na adres: ob.sekr@obpan.pl 

2. Termin składania ofert - 23/04/2018 r. do godz. 10:00, 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

Rozdział XI. 

Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu:  

a) poda cenę jednostkową brutto i wartość zamówienia brutto dla każdej pozycji przedstawionej w  

tabeli (kalkulacji); 

b) wyliczy cenę całkowitą oferty brutto, która stanowi wartość zamówienia brutto obliczoną jako 

suma wartości poszczególnych pozycji w tabeli zamieszczonej w formularzu oferty - Załącznik 

nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 

2. Cena oferty brutto zawiera stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221). 

3. W cenie brutto oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego 

zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków. 

4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 
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b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

6. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z 

Wykonawcą w innej walucie niż PLN. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

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

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek 

poinformować Zamawiającego, czy wybór Jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w 

formularzu podając wyłącznie wartość netto. Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy 

ust. 7. 

9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 

(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 167 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności 

przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia 

należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 

niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia 

tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło). 

 

 

Rozdział XII. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

Cena będzie jedynym kryterium 

 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za kryterium 

Cena (C) 100 % 100 punktów 

1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 

 

a) W ramach kryterium „Cena”” (C) – oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu 

oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze 

wzorem: 
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Cmin 

C = ----------------- x 100 pkt, 

Cbad 

gdzie: 

 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 

 

 

Rozdział XIII. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona 

na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

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

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

 

 

Rozdział XIV. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmian Umowy.  

  



Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

POIS.02.04.00-00-0006/17: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 

Strona 8 z 26 

             

                                                 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  
 

OFERTA 

(wzór formularza ofertowego) 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................................................................................... 

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

............................................................................................................................... 

Numer telefonu:............................................. 

e-mail ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn: „Dostawa 

odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego” - znak 

sprawy nr 1/ZK/2018/FL  oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ 

OFERTOWĄ: 
 

1. Dla części 1 - materiały zużywalne do przeprowadzenia testów laboratoryjnych 

  

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 

Cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 
 

Lp. Nazwa produktu Ilość  Cena netto Cena brutto 

1. 
 Termoplastyczna folia 

uszczelniająca 
3 szt.   

2.  
Bibuła filtracyjna w 

arkuszach  
500 szt.   

3.  
Rękawice jednorazowe 

nitrylowe 
30 op.   

4. Korek z gumy naturalnej 3 szt.   

Razem wartość brutto: 
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2. Dla części 2 - zużywalne materiały laboratoryjne do izolacji DNA  

 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł   

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Nazwa produktu Ilość  Cena netto Cena brutto 

1. 
 końcówki do pipet Gilson - 

1000 ul 
21 op. po 

1000 szt. 
  

2.  
końcówki do pipet Gilson - 

200 ul 
42 op. po 

1000 szt. 
  

3.  
końcówki do pipet Gilson - 

10 ul 
32 op. po 

1000 szt. 
  

4. 
próbówki wirówkowe typu 

eppendorf - 1,5 ml 
21 op. po 

500 szt. 
  

5. 
próbówki wirówkowe typu 

eppendorf - 2 ml 
14 op. po 

500 szt. 
  

6. 
rękawice nitrylowe - 

rozmiar S 
10 op.   

7. 
rękawice nitrylowe - 

rozmiar M 
10 op.   

8. ręczniki papierowe 30 rolek   

9. 

butelki szklane 

autoklawowalne o 

pojemności 100 ml 

10 szt.   

10. 

butelki szklane 

autoklawowalne o 

pojemności 500 ml 

10 szt.   

11. 
butelki szklane o 

pojemności 1000 ml 
10 szt.   

12. 

kulki szklane do 

homogenizatora - średnica 3 

mm 

Simax 8.070.300.000 

7 op. 

0,25kg 

każde  

  

13. 

kulki szklane do 

homogenizatora - średnica 5 

mm  

Simax 8.070.500.000 

4 op. 

0,25kg 

każde 

  

14. czasomierz laboratoryjny 2 szt.   
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15 

nożyczki metalowe proste 

precyzyjne o wymiarze 145 

mm   

2 szt.   

16 
pinceta plastikowa o 

wymiarze 147 mm 
2 szt.   

17 
pinceta metalowa, wąska, 

zagięta o wymiarze 120 mm 
4 szt.   

18 

pinceta metalowa 

precyzyjna prosta o 

wymiarze 145mm 

2 szt.   

19 

Szpatułka do proszków 

metalowa o wymiarze 185 

mm 

4 szt.   

20 

Szpatułka obustronna 

plastikowa o wymiarze 180 

mm 

4 szt.   

21 

Szpatułka dwustronna 

metalowa o wymiarze 185 

mm 

2 szt.   

Razem wartość brutto: 

 

3. Dla części 3 - zużywalne materiały do oceny jakości i ilości DNA  
 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł   

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Nazwa produktu Ilość  Cena netto Cena brutto 

1. 
końcówki do pipet Gilson - 

1000 ul 
7 op. po 

1000 szt. 
  

2.  
końcówki do pipet Gilson - 

200 ul  
10 op. po 

1000 szt. 
  

3.  
końcówki do pipet Gilson - 

10 ul  
10 op. po 

1000 szt. 
  

5. 
próbówki wirówkowe typu 

eppendorf 1,5 ml 
14 op. po 

500 szt. 
  

Razem wartość brutto: 
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4. Dla części 4 - odczynniki do przeprowadzenia testów laboratoryjnych 

 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł   

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Nazwa produktu Ilość  Cena netto Cena brutto 

1. 
 Alkohol etylowy 99,8%, 

CZDA  l 
30 l   

2.  Alkohol etylowy skażony  l 60 l   

3.  Kwas giberelinowy GA3 4 g.   

4. Tetrazolium red TTC 10 g.   

5. Azotan potasu  500 g   

Razem wartość brutto: 

 

5. Dla części 5 - odczynniki do izolacji DNA 

 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł   

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 
 

Lp. Nazwa produktu Ilość  Cena netto Cena brutto 

1. zestawy do izolacji DNA 
Min. 3500 

prób 
  

2.  proteinaza K  70ml    

3.  RNAza  17,5 ml    

Razem wartość brutto: 
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6. Dla części 6 - odczynniki do elektroforezy DNA  
 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł   

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Nazwa produktu Ilość  Cena netto Cena brutto 

1. 
 agaroza: w opakowaniu 

zbiorczym  
500 g    

2.  
bufor obciążnikowy do 

elektroforezy  
7ml    

3.  
marker wielkości DNA 

100bp Ladder) 
2x 250ug   

4.  barwnik fluorescencyjny 7 ml   

5. 
10xTBE bufor do 

elektroforezy 
2 l   

6. chusteczki bezpyłowe  
25 op. Po 

280 szt 
  

Razem wartość brutto: 

 

7. Dla części 7 - odzież laboratoryjna 

 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł   

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Nazwa produktu Ilość  Cena netto Cena brutto 

1. 
fartuch laboratoryjny 

gotowalny, męski Rozm. L 
2szt    

2.  
buty laboratoryjne, męskie 

skórzane, rozm 42 
2 pary.   

Razem wartość brutto: 
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8. Dla części 8 - laboratoryjne artykuły ochronne  
 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł   

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Nazwa produktu Ilość  Cena netto Cena brutto 

1. 

fartuch laboratoryjny 

chlorowalny damski długość 

¾ rozm. M 

2szt   

2.  

fartuch laboratoryjny 

chlorowalny damski długość 

¾ rozm. S 

2 szt.    

3.  
buty laboratoryjne skórzane 

rozm. 37 
1 para    

4. 
buty laboratoryjne skórzane 

rozm. 38 
1 para   

5. ekran ochronny UV 1 szt.   

Razem wartość brutto: 

 

9. Dla części 9 - drobne narzędzia laboratoryjne 

 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł   

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Nazwa produktu Ilość  Cena netto Cena brutto 

1. 
pęsety ze stali nierdzewnej do 

szkiełek nakrywkowych 
3 szt.   

2. 
pęsety ze stali nierdzewnej 

proste, końce zaokrąglone 
3 szt.   
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3. 
pęsety ze stali nierdzewnej 

proste, końce ostre 
3 szt.   

4. 
pęsety ze stali nierdzewnej 

zagięte, końce ostre 
3 szt.   

5.  zestaw trzonków do skalpeli 3 szt.   

6.  
zestaw ostrzy do skalpeli do 

trzonka 
2 szt.   

7. 
zestaw mikroszpatułek 

stalowych 
3 szt.   

8.  
zestaw miseczek aluminiowych 

na próbki 
100 szt.   

9.  butelki szklane - 100 ml 5 szt.   

10. butelki szklane - 500 ml 5 szt.   

 11. zestaw krystalizatorów 9 szt.   

12.  Zlewki niskie - 100 ml 3 szt.   

13.  Zlewki niskie - 250 ml 1 szt.   

14. Zlewki niskie - 800 ml 2 szt.   

15. 
zestaw cylindrów 

miarowych 
3 szt.   

16. Zestaw szalek Petriego 1000 szt.   

17 zestaw fiolek szklanych 1000 szt.   

Razem wartość brutto: 

 

10. Dla części 10 - wózek laboratoryjny  

 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł   

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

 

 

 

1. OFERUJEMY okres gwarancji ………… miesięcy. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie.  

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.  

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  

Zamówieniu, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym 

dniem biegu terminu. 
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6. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do Ogłoszeniu o  

Zamówieniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze umowy do Ogłoszeniu o  

Zamówieniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie
1
 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług.  

 

Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty będzie 

prowadził do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego wskazuję(emy) 

informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a 

ustawy: Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego
2
 

Wartość towaru lub usługi bez podatku od 

towarów i usług 

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

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

8. Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
2 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - oświadczenie 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
 

Wykonawca: 
 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko / 

podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa 

odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego” - znak 

sprawy nr 1/ZK/2018/FL oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 

 

 

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

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

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 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:  

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

 

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

………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Część 1 - materiały zużywalne do przeprowadzenia testów laboratoryjnych 

1) Termoplastyczna folia uszczelniająca (parafilm), szerokość 100mm - 3 szt. 

2) Bibuła filtracyjna w arkuszach (jakościowa, wymiary min. 500x500mm) - 500 szt. 

3) Rękawice jednorazowe nitrylowe, rozmiar M - 30 opakowań 

4) Korek z gumy naturalnej, średnica górna 65mm - 3 szt. 

 

2. Część 2 - zużywalne materiały laboratoryjne do izolacji DNA 

1) końcówki do pipet  Gilson, nieżebrowane, gładkie:  

 1000 ul - 21 opakowań pakowanych w worku po 1000 szt. 

 200 ul - 42 opakowania /worki po 1000 szt. jednostkowo w worku 

 10 ul - 32 opakowania/worki po 1000 szt. jednostkowo w worku 

2) próbówki wirówkowe typu eppendorf: 

 1,5 ml - 21 opakowań /worków po 500 szt. jednostkowo w worku 

 2 ml - 14 opakowań /worków po 500 szt. jednostkowo w worku 

3) rękawice nitrylowe:  

 rozmiar M -10 opakowań 

  rozmiar S - 10 opakowań 

4) ręczniki papierowe - 30 rolek; szerokość ręcznika: 23 cm, długość pojedynczego ręcznika: 

28 cm, długość rolki: 55 m 

5) butelki szklane autoklawowalne o pojemności:  

 100ml - 10 szt. 

 500 ml - 10 szt. 

 1000 ml - 10 szt. 

Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. W zestawie z 

niebieskimi zakrętkami z PP i pierścieniami wylewowymi, posiadające gwint GL 45. 

6) kulki szklane do homogenizatora:  

 perełki szklane średnica 3mm - 7 opakowań 

 perełki szklane średnica 5mm - 4 opakowania 

7) czasomierz laboratoryjny - 2 szt. 

8) Zestaw narzędzi laboratoryjnych: 

 nożyczki metalowe proste precyzyjne o wymiarze 145 mm  - 2 szt. 

 pinceta plastikowa o wymiarze 147 mm - 2 szt. 

 pinceta metalowa, wąska, zagięta o wymiarze 120 mm - 4 szt. 
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 pinceta metalowa precyzyjna prosta o wymiarze 145mm - 2 szt. 

 Szpatułka do proszków metalowa o wymiarze 185 mm - 4 szt. 

 Szpatułka obustronna plastikowa o wymiarze 180 mm - 4 szt. 

 Szpatułka dwustronna metalowa o wymiarze 185 mm - 2 szt. 

 

3. Część 3 - zużywalne materiały do oceny jakości i ilości DNA 

1) końcówki do pipet  Gilson, nieżebrowane, gładkie:  

 1000 ul - 7 opakowań pakowanych w worku po 1000 szt. 

 200 ul - 10 opakowań pakowanych w worku po 1000 szt. 

 10 ul - 7 opakowań pakowanych w worku po 1000 szt. 

2) próbówki wirówkowe typu eppendorf: 

 1,5 ml - 14 opakowań /worków po 500 szt. jednostkowo w worku 

 

4. Część 4 - odczynniki do przeprowadzenia testów laboratoryjnych 

1) Alkohol etylowy 99,8%, CZDA - 30 l 

2) Alkohol etylowy skażony - 60 l 

3) Kwas giberelinowy GA3 - 4g 

4) Tetrazolium red TTC - 10 g 

5) Azotan potasu - 500 g 

 

5. Część 5 - odczynniki do izolacji DNA 

1) zestawy do izolacji DNA z membranami jonowymiennymi, kolumnami mieszczącymi się 

w falconie 15 ml, zawierający w składzie enzymy, np.  Genomic Mini AX Plant , łącznie 

na 3500 prób;  

2) proteinaza K - 70ml 

3) RNAza (Rybonukleaza A wolna od DNaz) - 17,5 ml 

 

6. Część 6 - odczynniki do elektroforezy DNA 

1) agaroza: w opakowaniu zbiorczym - 500 g 

2) bufor obciążnikowy do elektroforezy - 7ml 

3) marker wielkości DNA - 2x 250ug (100bp Ladder) 

4) barwnik fluorescencyjny Midori Green - 7ml 

5) 10X TBE Electrophoresis Buffer- 2L 

6) chusteczki bezpyłowe - (opakowanie zbiorcze po 280 szt.) - 25 szt. 
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7. Część 7 - odzież laboratoryjna 

1) fartuch laboratoryjny gotowalny, długi, rozmiar L - 2szt. męski 

2) buty laboratoryjne  skórzane z perforacją rozm 42 - 2 pary 

 

8. Część 8 - laboratoryjne artykuły ochronne 

1) fartuch laboratoryjny chlorowalny po 2 szt rozm S (36) i M (38) damskie, dł 3/4 

2) buty laboratoryjne skórzane z perforacją 2 pary: dł wkładki 23,5 cm (rozm 36 lub 37) 

oraz 38 

3) ekran ochronny UV - 1 szt. 

 

9. Część 9 - drobne narzędzia laboratoryjne 

1) zestaw pęset ze stali nierdzewnej: 3 szt. pęset do szkiełek nakrywkowych (115 mm dł.), 

pęsety ze stali nierdzewnej (160 mm dł. o różnych zakończeniach: 3 szt. proste, końce 

zaokrąglone, 3 szt. proste, końce ostre, 3 szt. zagięte, końce ostre) 

2) zestaw trzonków do skalpeli: 3 szt. trzonków do skalpeli, typ mocowania nr 3, krótki 

3)  zestaw ostrzy do skalpeli do trzonka: 2 szt. ostrzy do skalpeli do trzonka nr 3, typ 11 i 

typ 10  

4) zestaw mikroszpatułek stalowych 2 mm: 3 szt. mikroszpatułek stalowych 2 mm 

5) zestaw miseczek aluminiowych na próbki (125ml): 100 szt. miseczek aluminiowych na 

próbki (125ml) 

6) zestaw butelek szklanych o pojemności od 100 do 1000 ml: 5 szt. (100ml), 5 szt. 

(500ml), 5 szt. (1000 ml) 

7) zestaw krystalizatorów - 9 szt. 

8) zestaw zlewki niskie o różnych pojemnościach: 3szt.(100 ml), szt(250ml), 2 szt (800ml), 

autoklawowalne,  

9) zestaw cylindrów miarowych: 3 cylindry o pojemnościach 50ml, 100 ml, 200 ml 

10) zestaw, 1000 szt. szalek Petriego (opakowanie zbiorcze) średnica 8mm, szklane, 

autoklawowalne. 

11) zestaw fiolek szklanych z nasadzaną zakrywką z PE: 1000 szt. 

 

10. Część 10 - wózek laboratoryjny 

 Wózek 3-piętrowy z wanną. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażony w 

hamulce. 

 Wymiary orientacyjne: 93 x 60 x 99 cm (szer. x gł. x wys.). 

 Udźwig: 120 kg. 

 Głębokość wanny: 10 cm.   
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu 

UMOWA nr 

 

zawarta w dniu ………………….. 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie pod adresem Plac Defilad 1, Warszawa (00-901), 

NIP: 5251575083, REGON 000325713,   

reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr BOM-1365/DOP-635/2017/AJ z dnia 

22 grudnia 2017r  przez dr Pawła Kojsa - Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie z siedzibą: ul. Prawdziwka 2, 02-973 

Warszawa, będącą pomocniczą jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk,  

zwaną dalej w Umowie „Zamawiającym”  

a 

…………………………. z siedzibą w ……………………….. przy ul………………….  wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………. Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS…………….., NIP…………………………….,  

reprezentowaną przez: ……………………………….. 

zwaną dalej w Umowie: „Wykonawcą”. 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w Umowie także łącznie „Stronami”, a indywidualnie – 

„Stroną”. 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie konkurencyjności, Znak sprawy - 1/ZK/2018/FL 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zamówieniem” jest dostawa fabrycznie nowych 

materiałów wymieniony w Ofercie Wykonawcy (dalej: Materiałów), do siedziby Zamawiającego 

– Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie z siedzibą: ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa (dalej „Siedziba”). 

2. Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na warunkach 

i w sposób określony w Umowie, ofercie Wykonawcy złożonej w ramach postępowania 

o udzielenie zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy (dalej: Oferta Wykonawcy). 

A także zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, w tym w szczególności z opisem przedmiotu 

zamówienia, oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 

do Umowy. 

 

§ 2 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że Materiały w chwili dostawy są jego wyłączną własnością oraz są 

wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie istnieją żadne przeszkody lub ograniczenia w 

prawie rozporządzania własnością Materiałów przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki 

organizacyjne, aby zrealizować przedmiot Umowy w sposób profesjonalny i z należytą 

starannością, umożliwiający spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych 

i funkcjonalnych określonych w Umowie.  

3. Wykonawca będzie na bieżąco informować o zagrożeniach mających wpływ na jakość, zakres, a 

w szczególności termin realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu najwyższej 

staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi. 

5. W sytuacji gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy ponosi 
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pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy osobom trzecim bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy 

osobom trzecim, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za 

własne działania i zaniechania. 

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania płatności za przedmiot Umowy na warunkach 

określonych w Umowie. 

 

§ 4 

REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 28 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. W 

przypadku Zamówienia: „Część 5 - odczynniki do izolacji DNA”, w zakresie: zestawy do izolacji 

DNA z membranami jonowymiennymi, kolumnami mieszczącymi się w falconie 15 ml, 

(zawierający w składzie enzymy, np.  Genomic Mini AX Plant , łącznie na min. 3500 prób), 

dostawa zostanie zrealizowana w następujący sposób: 

a. Zestawy na 1200 próbek w terminie od 01 lipca do 15 lipca 2018 r. 

b. Zestawy na 600  próbek w terminie od 01 sierpnia do  15 sierpnia 2018 r.  

c. Zestawy na 600 próbek w terminie do 01 września do 15 września 2018 r. 

d. Zestawy na 600 próbek w terminie od 01 października do15 października 2018 r. 

e. Zestawy na 300 próbek w terminie od 01 listopada do 15 listopada 2018 r. 

f. Zestawy na 300 próbek w terminie od 01 grudnia do 15 grudnia 2018 r.  

zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

2. Wskazany w ust. 1 termin realizacji przedmiotu Umowy uważa się za zachowany, jeśli w tym 

terminie:  

a) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Materiały; 

b) Strony podpiszą bez zastrzeżeń Protokół Odbioru - załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Dostawa Materiałów do Siedziby i wydanie ich Zamawiającemu nastąpi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Korzyści i ciężary związane z dostawą Materiałów oraz niebezpieczeństwo ich 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich doręczenia do 

Siedziby po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy Odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli  

w szczególności zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  

a) przedmiot Umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną Ofertą 

Wykonawcy, ogłoszeniem o zamówieniu lub Umową;  

b) Materiały mają jawne wady fizyczne lub są niekompletne;  

c) Zamawiający stwierdził inne istotne wady przedmiotu Umowy. 

5. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy Protokół Odbioru 

zostanie podpisany przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

6. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń ze 

względu na okoliczności wskazane w ust. 4, Strony sporządzą protokół z zastrzeżeniami, w 

którym Zamawiający poda rozbieżności występujące przy odbiorze Materiałów. Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie rozbieżności nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 

liczonych od dnia podpisania protokołu z zastrzeżeniami na usunięcie wad, usterek lub braków 

stwierdzonych w toku odbioru Materiałów i poleci Wykonawcy ponowne dostarczenie 

przedmiotu Umowy. Wykonawca związany będzie ustaleniami zawartymi w protokole, o którym 

mowa w tym ustępie. 

7. Po dokonaniu odmowy Odbioru Materiałów przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 

określonym w protokole, o którym mowa w ust. 6 przedstawi Zamawiającemu do ponownego 
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Odbioru Materiały z usuniętymi nieprawidłowościami lub dostarczy nowe Materiały, jeżeli 

usunięcie nieprawidłowości nie będzie możliwe do wykonania. Okres usuwania 

nieprawidłowości wlicza się do terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w ust. 1. 

Przedmiot Umowy zostanie poddany ponownemu badaniu zgodnie z procedurą opisaną w ust. 6. 

 

§ 5 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Materiały, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu na podstawie Umowy, objęte są rękojmią 

za wady. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych odpowiednimi przepisami prawa, 

w przypadku Zamówień: „Część 7 - odzież laboratoryjna”, „Część 8 - laboratoryjne artykuły 

ochronne”, „Część 9 - drobne narzędzia laboratoryjne”, „Część 10 - wózek laboratoryjny” 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Materiały składające się na przedmiot 

zamówienia na okres 24 miesięcy liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru. 

3. Strony określają następujące warunki gwarancji jakości: 

1) W razie, gdy naprawa potrwa dłużej niż jeden dzień roboczy, okres gwarancji będzie 

wydłużony o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa potrwa dłużej niż 2 tygodnie, lub 

gdy będzie naprawiane 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana na nowe, takie 

samo lub odpowiednie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2) Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionymi 

Materiałami, w razie sprzedaży lub innej formy przekazania gwarancja przechodzi na nowego 

właściciela, 

3) Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania Materiałów w Siedzibie lub 

będzie świadczony poza Siedzibą przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 

producenta w przypadku braku technicznej możliwości naprawy w Siedzibie. Wykonawca za 

zgodą Zamawiającego ustala sposób i miejsce wykonania naprawy. 

4) Wykonawca maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia telefonicznego 

potwierdzonego drogą mailową, dokona skutecznej naprawy. 

5) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii, Wykonawca przystąpi do jej usuwania 

nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego w godzinach od 8:15 do 16:15, licząc od 

momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony 

telefonicznie na nr ………. lub e-mailem na adres: ………, a zgłoszenie to zostanie 

potwierdzone w zwrotnej wiadomości email. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel 

służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania Materiałów w Siedzibie. 

4. Czynności wydania oraz odbioru w związku z koniecznością dokonania naprawy zostaną 

potwierdzone pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony. 

5. W razie niewydania przez Wykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, Umowę poczytuje 

się za dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 Kodeksu cywilnego. Postanowienia 

zawarte w wydanym dokumencie gwarancyjnym nie mogą być mniej korzystne dla 

Zamawiającego niż odpowiednie postanowienia Umowy. 

6. Wszelkie czynności Wykonawcy, w ramach gwarancji jakości i w okresie jej obowiązywania, 

świadczone będą na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 

Umowy. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości ………….. zł (słownie złotych: ………………………………) w tym podatek VAT 

w wysokości:……………. zł (słownie złotych:…………...........). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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3. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej 

przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT 

będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony Protokół Odbioru, o którym mowa w §4 ust. 5 

umowy. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne o ile taka 

forma zapłaty kar umownych zostanie wybrana przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

6 ust. 1, a w przypadku częściowego odstąpienia – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za 

przedmiot umowy, którego dotyczy odstąpienie; 

2) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 

§ 4 ust. 1, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, którego dotyczy 

opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków związanych z usunięciem 

awarii wynikających z udzielonej gwarancji jakości, w stosunku do terminów określonych w §5 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

4) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków zawartych w protokole z 

zastrzeżeniami, o którym mowa w §4 ust. 6 i ust. 7 umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 

1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w 

wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara. 

4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 

bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania do 

zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany 

przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej noty, o 

ile taka forma pokrycia kar umownych zostanie wybrana na podstawie ust. 4. 

6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim 

Umowa jest umową o świadczenie usług, wypowiedzieć ją), gdy: 

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 ust. 1 przekracza 7 

dni kalendarzowych; 

2) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w realizowanych 

pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu wykonania umowy lub nie 

usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez 

Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia 

uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie 

można go już usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku 
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wskazanym w zdaniu poprzednim termin 30 dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest 

od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie; 

3) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 7 przekroczy 30% łącznej kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

4) Zamawiający może także odstąpić od Umowy w przypadku przewidzianym w art. 145 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - 

dalej „ustawa Pzp”; 

5) w przypadku co najmniej trzykrotnego przekroczenia czasu naprawy w ramach gwarancji w 

terminie do 14 dni, od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o trzykrotnym 

przekroczeniu czasu naprawy; 

6) jeżeli Wykonawca odmówił wykonania czynności określonych w § 4 lub § 5 umowy – w 

terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

7) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Pzp – w terminie do 

30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie od umowy z tych przyczyn. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że w umowie przewidziano inny 

termin). 

3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub oświadczenie o jej wypowiedzeniu, 

zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar 

umownych zastrzeżonych w umowie. 

5. W zakresie w jakim umowa może być uznana za umowę o świadczenie usług Wykonawca może 

wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące 

naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy, 

koordynowania prac związanych z realizacją Umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest 

Pan/Pani ................................., 

……………………, ul. …………………………., 

tel.: ………….., faks: …………….. e-mail: ....................................  

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach 

związanych z realizacją Umowy jest Pan/Pani …………………. 

……………………, ul. …………………………., 

tel.: ………….., faks: …………….. e-mail: ....................................  

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub ich danych 

kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej Strony w formie pisemnej lub 

drogą elektroniczną. W przypadku zmiany adresu, o których mowa w ust. 1-2 Strona jest 

zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. Powyższe nie stanowi zmiany 

Umowy. 

 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Cesja wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi 

w załącznikach, a warunkami ustalonymi w umowie, pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
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4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy bądź z nią związane rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

6. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 - Protokół odbioru  

3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Wzór Protokołu Odbioru 

Protokół Odbioru z dnia: ____________________. 

 

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Zamawiającego:  

 

Nazwa jednostki organizacyjnej : 

Adres: 

Pieczęć jednostki: 

 

Niniejszym potwierdzam Odbiór: 

Uwaga! Tabelę wypełnia Wykonawca. 

 

Lp. Nazwa  Numer seryjny 

   

   

 

zgodnie z wymogami umowy na dostawę ______________________ z dnia _________ 2018 r. 

Nr___________________, [bez zastrzeżeń] [z następującymi zastrzeżeniami:]* 

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

Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych na usunięcie wad, 

usterek lub braków stwierdzonych w toku Odbioru przedmiotu Umowy: 

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

Warszawa, _____________________ r. 

Przedstawiciel Wykonawcy: 

 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

_____________________________ ______________________________ 

* niewłaściwe skreślić 

 


