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Elbląg, dn. 16-09-2021 r.  

 

Zamawiający: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu  

(PWSZ w Elblągu) 

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,  

woj. warmińsko- mazurskie, Polska 

REGON: 170711628, NIP: 578-24-90-793 

Numer telefonu: (055) 6290505 

Adres poczty elektronicznej: zp@pwsz.elblag.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

www.pwsz.elblag.pl     

Godziny pracy: 7:30- 15:30 od poniedziałku do piątku. 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE  

Nr ZP/2311/37/1605/2021 
 

na: Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

 

1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U.2021.1129 z późń. zm). 

2. Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 

09/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 3 marca 2011 r. 

3. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. 

„Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” numer MEiN/DIR/IWDD/158/PZU/2021/13 z dnia 10 maja 

2021 r.  

4. Treść Rozeznania cenowego została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego 

www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

mgr inż. Bohdan Niemirycz– Kanclerz PWSZ w Elblągu 

 

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

(podpis) 

 

Elbląg, dnia 16-09-2021 r. 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROCEDURZE 

1) Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny 

z niniejszym Rozeznaniem cenowym wraz z załącznikami do niego, zwanym dalej Rozeznaniem 

cenowym. 

2) Ilekroć w niniejszym Rozeznaniu cenowym i załącznikach do niego jest mowa o: 

a) ustawie PZP- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U.2021.1129 z późn. zm.), 

b) Zadaniu - należy przez to rozumieć umowę dotyczącą finansowania i rozliczania zadania pn. 

„Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” numer MEiN/DIR/IWDD/158/PZU/2021/13 z dnia 10 

maja 2021 r. 

c) Kodeksie cywilnym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U.2020.1740 z późn. zm.),  

d) ustawie o podatku od towarów i usług - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 z późn. zm) 

e) o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 z późn. zm.),  

f) RODO - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016). 

g) OPZ - należy przez to rozumieć Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 do Rozeznania cenowego nr ZP/2311/37/1605/2021.  

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: 20. W związku z tym każdą 

wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie). 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia. Oferta musi być 

kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych (PLN), Zamawiający nie 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w rozdziale 4, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

8) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

9) Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

10) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) zostanie złożona po terminie składania ofert, 

b) jej treść nie odpowiada treści Rozeznania cenowego, z zastrzeżeniem rozdziału 8 pkt. 4), 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
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b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadkach, o których mowa w rozdziale 7 pkt. 5) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej 

cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

f) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 

nie zostały mu przyznane. 

12) Załączniki do Rozeznania cenowego: 

Załącznik nr 1- Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu w podziale na 20 części wg poniższego zestawienia:  

Nr części Przedmiot 
Ilość 

[szt./zestaw/kpl.] 

1.  
Sprzęt laboratoryjny typu multimetr Appa S2 lub równoważny 

produkt 
3 szt. 

2.  
Sprzęt laboratoryjny typu multimetr Appa S3 lub równoważny 

produkt 
3 szt. 

3.  Sprzęt laboratoryjny - mikromanometr 1 szt. 

4.  
Sprzęt laboratoryjny - czujnik zegarowy elektroniczny z 

interfejsem do przesyłu danych i przewodem 
4 szt. 

5.  Sprzęt laboratoryjny miernik pola elektromagnetycznego 1 szt. 

6.  
Sprzęt laboratoryjny - zestaw do wyznaczania współczynnika 

przenikania ciepła 
1 szt. 

7.  
Sprzęt laboratoryjny typu pojemnik Waltza lub równoważny 

produkt 
1 szt. 

8.  
Sprzęt laboratoryjny - stolik do badań konsystencji mieszanki 

betonowej 
1 szt. 

9.  Sprzęt laboratoryjny - forma do badania rozpływu zapraw 1 szt. 

10.  
Sprzęt laboratoryjny typu betonoskop V-Meter MK IV ™ lub 

równoważny produkt 
1 szt. 

11.  Sprzęt laboratoryjny - analizator drgań 1 szt. 

12.  Sprzęt laboratoryjny - zespół diagnostyczny 1 szt. 

13.  Sprzęt laboratoryjny -  klosz próżniowy z manometrem 1 szt. 

14.  
Sprzęt laboratoryjny - uchwyt do zasilania rurkowych lamp 

spektralnych 
1 szt. 

15.  Sprzęt laboratoryjny - lampy spektralne 1 kpl. 

16.  
Sprzęt laboratoryjny - przyrząd do badania spadku swobodnego 

ciała 
1 kpl. 

17.  Sprzęt laboratoryjny - waga skrętna 1 szt. 

18.  
Sprzęt laboratoryjny typu psychometr Augusta lub 

równoważny produkt 
1 szt. 

19.  
Sprzęt laboratoryjny typu zestaw do wyznaczania modułu 

Younga lub równoważny produkt 
1 zestaw 

20.  
Sprzęt laboratoryjny - zestaw sprężyn z wskazówką i zestaw 

obciążników z haczykami 
1 kpl. 

2) Rodzaj zamówienia: dostawa. 

3) Szczegółowo zakres zamówienia, w tym rodzaj sprzętu, liczba, funkcjonalności określone zostały w OPZ. 

Sprzęt laboratoryjny stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej parametry 

wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ. 

4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi zawartymi w rozeznaniu cenowym, w 

szczególności zgodnie z OPZ. 

mailto:zp@pwsz.elblag.pl


   

--------------------------------------------------------- 

Dział Zamówień Publicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
tel. 55 629 05 53 fax. 55 629 05 10, e-mail: zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 4 z 10 

 

 

 

5) Wykonawca uwzględni w cenie koszty dostawy przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny 

koszt i na własne ryzyko, własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

6) Sprzęt laboratoryjny dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie: 

a) nowy, nieużywany wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego do 

przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, 

b) posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu 

laboratoryjnego, 

c) zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z lit. a) i b) oznacza, 

że będzie posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru 

Rzeczpospolitej Polskiej, 

d) dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych (oryginalnie zapakowany, 

zabezpieczony taśmą,  nie posiadający śladów otwierania i użytkowania), których przechowywanie 

przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji, 

e) posiadać certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację 

potwierdzającą, że spełnia wymagane prawem przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć 

Zamawiającemu najpóźniej przed realizacją zamówienia. 

7) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej 2 dni robocze przed tym 

terminem. 

8) Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

9) Zatwierdzony przez Zamawiającego bez uwag protokół zdawczo odbiorczy stanowić będzie podstawę 

rozliczenia z Wykonawcą.  

10) W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia tj., że dostarczony przedmiot zamówienia 

jest: 

a) niezgodny z OPZ lub nie jest kompletny, 

b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,    

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół 

zawierający przyczyny odmowy odbioru, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznej jego 

wymiany na nowy, wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie krótszym 

niż 7 dni. 

11) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje takie jak - certyfikaty 

jakości, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące 

eksploatacji.  

12) Po dostarczeniu sprzętu Zamawiający dokona odbioru ilościowego dostawy, a w terminie kolejnych 2 dni 

roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego. 

13) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 

udzielonych przez producenta sprzętu laboratoryjnego, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe 

dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

zamówienia.  

14) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących sprzęt laboratoryjny o 

parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie 

prowadzić będzie do zakładanego efektu. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowany sprzęt laboratoryjny spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. Parametry równoważności zostały określone w OPZ. 

15) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego przy Al. Grunwaldzka 137 w 

Elblągu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:30 do 

15:30, od poniedziałku do piątku. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) w zakresie od 1 do 6 i od 13 do 20 części zamówienia – do 30 dni od dnia zawarcia umowy lub 

przekazania zamówienia jeżeli nie będzie zawarta umowa.  

2) w zakresie od 7 do 12 części zamówienia – do 60 dni od dnia zawarcia umowy lub przekazania 

zamówienia jeżeli nie będzie zawarta umowa.  

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 
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Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu, w tym dotyczących posiadanych uprawnień 

do wykonywania określonej działalności, wiedzy i doświadczenia, itp. 

5. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1) Wykonawca poda cenę oferty w zakresie oferowanej części zamówienia w Formularzu Oferty 

sporządzonym według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 1, jako cenę brutto - z wyszczególnieniem 

stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej na podstawie iloczynu liczby szt./zestawów/kpl. 

sprzętu określonego przez Zamawiającego w OPZ (ZAŁĄCZNIK Nr 2) oraz ich cen jednostkowych 

netto, obowiązującej stawki podatku VAT, wartości netto, wartości brutto.  

2) Wykonawca poda w Formularzu Oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 

przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny 

ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane 

będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem rozdziału 8 pkt. 4) lit. 

c). 

3) Cena musi być wyrażona w złotych (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

4) Cenę Wykonawca określi na podstawie informacji zawartych w Rozeznaniu cenowym.  

5) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji przedmiotu 

zamówienia ponad ceny określone w Formularzu oferty. 

a) Cena winna obejmować wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości zamówienia, uwzględniać 

wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. 

6. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty można składać do dnia  23 września 2021 roku. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu 

składania ofert. 

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję 

zgodnie z treścią postępowania. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

4) Ofertę składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt lub w formie wydrukowanego, wypełnionego czytelnie, podpisanego 

własnoręcznie, a następnie zeskanowanego dokumentu zapisanego w formacie pdf na adres e-mail: 

zp@pwsz.elblag.pl z zastrzeżeniem pkt. 5). 

5) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. 18 przy ul. Wojska 

Polskiego 1 lub drogą pocztową.  

6) Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej 

złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta z zastrzeżeniem godzin pracy Zamawiającego. 

7) W przypadku przesyłania ofert drogą elektroniczną Zamawiający zaleca oznaczenia tematu wiadomości 

numerem przedmiotowego postępowania. 

8) Każdy dokument oraz oświadczenie złożone wraz z ofertą w języku obcym Wykonawca winien złożyć 

wraz z tłumaczeniem na język polski) z zachowaniem postaci elektronicznej. 

9) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego 

Rozeznania cenowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu 

Ofertowym. 

10) Do oferty należy dołączyć: 

a) Wypełniony OPZ potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają 

wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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− OPZ winien być sporządzony według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Rozeznania 

cenowego, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania 

oświadczeń woli.  

− Wykonawca może dołączyć do OPZ materiały pozwalające ocenić proponowane parametry 

techniczne przedmiotu zamówienia (opisy, fotografie, katalogi). 

b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

11) Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty. 

12) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

7. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT  

1) Przy wyborze oferty w zakresie każdej części zamówienia odrębnie Zamawiający będzie się kierował 

kryteriami określonymi w pkt. 2. 

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 

kryteriach jak niżej:   

Kryterium 

Waga kryterium 

[%]/ 

Maksymalna 

liczba punktów 

[pkt.] 

Opis Sposób obliczenia 

a b c d 

K
ry

te
ri

u
m

 

ce
n

y
/k

o
sz

tu
 

Cena 

oferty 

(brutto) 

80 

a) Cena oferty obliczona zgodnie z 

rozdziałem 5. 

b) Ocena punktowa dokonana zostanie 

na podstawie ceny oferty brutto 

wskazanej przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty  

XC = cena oferty  (brutto) 

najniższej / cena oferty 

(brutto) badanej x 80 pkt.  

K
ry

te
ri

u
m

 T
er

m
in

 d
o

st
a

w
y

 

Termin 

dostawy 
20 

a) Za zaoferowanie terminu realizacji 

zamówienia krótszego od 

wymaganego Wykonawca otrzyma 

dodatkowe punkty. 

b) Ocena punktowa w kryterium 

dokonana zostanie na podstawie 

terminu realizacji zamówienia, 

wskazanego przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty w formie 

konkretnej liczby dni. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w 

Formularzu oferty nie wskaże 

czytelnie zobowiązania  do realizacji 

zamówienia, w terminie krótszym od 

wymaganego, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca oferuje termin realizacji 

zamówienia równy wymaganemu 

przez Zamawiającego w Rozeznaniu 

cenowym w rozdziale 3, a tym samym 

przyzna 0 punktów w przedmiotowym 

kryterium oceny. 

XT= najkrótszy oferowany 

termin realizacji/ termin 

realizacji oferowany w 

ofercie badanej x 20 pkt.   

Razem 100 % 100 X = XC+ Xt 

3) Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, 

przy czym maksymalna suma liczby punktów możliwa do uzyskania przez ofertę w powyższych 

kryteriach wynosi 100 pkt.(100%). 

4) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
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5) Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych 

ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

a) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę 

z najniższą ceną. 

b) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 1), Zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. 

6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane 

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

7) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem rozdziału 8 pkt. 4), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 

w jej treści.  

9) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z wymaganiami 

Rozeznania cenowego, który spełni warunki udziału w postępowaniu oraz nie zostanie wykluczony oraz 

przedłoży najkorzystniejszą ofertę, czyli otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o 

ustalone kryteria. 

8. KOMUNIKACJA Z WYKONAWCAMI 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej 

pod adresem: zp@pwsz.elblag.pl. 

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Olszewska, tel. 055 629 

0553. 

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania 

ofertowego. 

a) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

b) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść Rozeznania cenowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów oraz wyjaśnienia treści dokumentów 

wymaganych w Rozeznaniu cenowym, w przypadku kiedy Wykonawca nie załączy do oferty 

wszystkich wymaganych dokumentów lub w sytuacji, gdy złożone dokumenty zawierają błędy  

b) wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty: przy ocenie czy 

oferta zawiera rażąco niską cenę Zamawiający weźmie pod uwagę w szczególności, czy cena 

całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny 

podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub o co najmniej 30% od 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

c) poprawienia omyłek w ofertach, w szczególności pisarskich i rachunkowych oraz innych polegających 

na niezgodności oferty z Rozeznaniem cenowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.  

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

1) Niniejsze postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy/zamówieniem w sprawie przedmiotu 

zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy/przekazania zamówienia, przy czym 

Zamawiający zastrzega możliwość przesłania Wykonawcy umowy pocztą elektroniczną celem 

wydrukowania i dostarczenia drogą pocztową lub kurierem w wyznaczonym przez Zamawiającego 
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terminie. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla 

się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia.   

3) Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia 

umowy/przyjęcia zamówienia w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 

unieważnić́ postępowanie. 

5) Zawarcie umowy nastąpi pisemnie, drogą tradycyjną- papierową, zamówienie zostanie przekazane pocztą 

elektroniczną. 

10. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

Zasady i termin płatności  

1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie określone w 

ofercie Wykonawcy na podstawie faktury, wystawionej nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym wykonano i odebrano przedmiot zamówienia bez uwag. 

2) Termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury.  

3) Podstawą płatności faktury będzie protokół odbioru dostawy sporządzony przez Wykonawcę, 

zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie. 

Rozwiązanie umowy 

1) Umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o dofinansowanie Zadania. 

2) Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o następujących 

sytuacjach: 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

− otwarto likwidację Wykonawcy, 

− Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone umową, 

pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień, 

− Wykonawca zaprzestał realizacji przedmiotu umowy przed upływem terminu zakończenia 

realizacji umowy, 

− Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy zgodnie z kryteriami podanymi w umowie, w ofercie 

Wykonawcy lub w terminie określonym w umowie, 

− po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego wystąpiły okoliczności utrudniające lub 

uniemożliwiające wykonanie umowy, 

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

− Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3) Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w 

formie pisma złożonego za pokwitowaniem. 

Zamawiający określa, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego za wykonanie dostaw, od której realizacji odstąpiono za wyjątkiem przypadku, w którym 

instytucja nadzorująca Zadanie nie przekaże środków finansowych na realizację przedmiotowego 

zamówienia. 

2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1% 

całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu zobowiązania 

liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia nieprawidłowości, 

c) w przypadku stwierdzenia niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego za usługi, od których wykonania odstąpiono. 
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3) Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy lub Zamawiającemu nie 

może przekroczyć 50% wynagrodzenia za przedmiot umowy.  

4) Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość istotnych zmian, za zgodą obu stron, 

postanowień zawartej umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach: 

a) gdy Wykonawca uzyska, po podpisaniu umowy, pisemne potwierdzenie producenta oferowanego 

przedmiotu zamówienia o braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w umowie 

w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie z produkcji oferowanego produktu lub gdy wystąpią opóźnienia w 

produkcji spowodowane wystąpieniem siły wyższej i niezależne od Wykonawcy, 

b) w przypadku zmiany terminów realizacji Zadania, 

c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) lub 

gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego), 

d) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2) zmiana zakresu rzeczowego umowy z powodu wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym np. zwiększenie zakresu niezbędnego do 

wykonania przedmiotu umowy w ramach danej dostawy. 

3) zmiana wynagrodzenia w wyniku ustawowej zmiany stawki podatku VAT gdy istnieje obiektywna 

konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi 

trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu 

Cywilnego. 

4) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych. 

5) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami 

stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych 

rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. 

6) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub 

wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie 

samodzielnie. 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to 

niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 

8) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego 

wynagrodzenia ani jego części.  

9) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 

wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 

realizacją zamówienia. 

11. INFORMACJE ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający 

informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. 

Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, www.pwsz.elblag.pl, e – mail:    zp@pwsz.elblag.pl, tel.:  

55 6290553: 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, ul. 

Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg jest Pani Anna Biłyj-Szymko, iod@pwsz.elblag.pl, tel. 531-

040-612. 
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c) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym dane dotyczące 

tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika 

(osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie. Wykonawca przedkłada celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jak i potwierdzenia wymogów 

zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie Rozeznania cenowego; 

d) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą przechowywane 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zgodnie z 

umową o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, w zależności od tego, który z tych 

okresów nastąpi później: 

e) w odniesieniu do danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

f) osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiadają: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tych osób; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych tych osób ; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoby biorące 

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznają, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących tych osób narusza przepisy RODO; 
g) osobom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków 

tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których 

dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).  

3) Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, 

chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

4) W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których 

administratorem jest Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w rozumieniu art. 28 RODO przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych. 
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