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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

dla 

przystępujących do przetargu nieograniczonego 

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
ustawy Prawo zamówień publicznych  

na: 

 
 

Dostawę wysokociśnieniowych lanc wtryskowych reagentów 
 

 
 
 

TERMINY: 
 

Składanie ofert: do dnia 30 września 2019 r. do godz. 12.00 
    Otwarcie ofert: dnia 30 września 2019 r. o godz. 12.30 

 
 

 
 

                      
                                                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Warszawa, wrzesień 2019 r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

(zwana w dalszej części: „SIWZ”) 
 

I) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
 

1. Instytut Energetyki, Instytut Badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 
2. Jednostka prowadząca sprawę: 

Dział Zamówień Publicznych, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa,   
       fax: 22 836 6363, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

 
II) Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1.   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 
1986 z późn. zm.), zwanej w dalszej części SIWZ „PZP”. 

2.   Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,  

a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. − Kodeks cywilny 
(Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

3.   Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 kc, zastrzega sobie prawo zmiany treści Zapytania 
ofertowego (SIWZ). Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania 
ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogło-
szona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „zamówienia publiczne”.  

Użyte w treści SIWZ: 

- pojęcie ustawy lub Pzp dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), 

- pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
III) Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. CPV: 42164000-6 – Układy pomocnicze do kotłów grzewczych;  
      42514000-2 – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów 
      42957000-9 -  Części maszyn natryskujących 
      42164000-6 – Układy pomocnicze do kotłów grzewczych 
      42924730-5 – Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem 
      42924740-8 – Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kompletów wysokociśnieniowych lanc wtryskowych 
do dozowania reagentów - nazywanego w dalszej części SIWZ „urządzeniem”. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A do SIWZ oraz w dokumentacji kon-
strukcyjnej. 

3. Wykonawca dostarczy urządzenie na adres: Instytut Energetyki Instytut Badawczy ul. Augustów-
ka 36, 02-981 Warszawa. 
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       Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy minimum na  
3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem dostawy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.   
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu 

art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
7. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, 

patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub 
usługi, oznacza to, że 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”. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia; 

8. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do 
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, o których mowa  
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym; 

9. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji 
lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry własności  oferowanego urządze-
nia powinny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach; 

 
IV) Termin wykonania zamówienia. 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r. Skrócenie 
terminu wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert (zgodnie z zapisami rozdz. XIV SIWZ). 
Termin wskazany powyżej jest maksymalnym akceptowanym przez Zamawiającego terminem dosta-
wy i nie podlega negocjacji. 
 

V)  Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty. 
 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:  

1)  art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy; 
2)   art. 24 ust. 5 pkt.1,2,4 ustawy, wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:  
a)   W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawo-mocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje za-
spokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 

b)   Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
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wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

c)  Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania; 

 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2   sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
3.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu: 
1   W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określo-

nych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  
o braku podstaw wykluczenia wykonawcy - Załącznik nr 2 do SIWZ.  

2   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie  
o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie,  

3   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w ppkt 2). 

 
4. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 
1  formularz oferty  – Załącznik nr 1 do SIWZ 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 
Ww. formularz należy złożyć w oryginale. 

2  oświadczenia, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt. 1) SIWZ; 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składają-
cych ofertę wspólną. 
Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale. 

3  odpowiednie pełnomocnictwa-w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z 
oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym 
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

4  oświadczenie wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwyko-
nawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (je-
żeli są znane); 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

5   potwierdzenie wniesienia wadium. 
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5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
1  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przyna-
leżności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitało-
wej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu- Za-
łącznik nr 3 do SIWZ 

2  Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamiesz-
czenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 usta-
wy. 

3  W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składają-
cych ofertę wspólną. 

4   Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
 
6. Dostępność dokumentów. 
1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570  z późn. zm.); 
 
VI)  Wykonawcy zagraniczni. 

 
1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamiesz-

kania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie V 
pkt. 6 ppkt. 1 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświad-
czenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed  
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszka-
nia tej osoby.   

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

3. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwo-
ju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt V) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii po-
świadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub 
poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w 
dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Peł-
nomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 



SIWZ 
Dostawa wysokociśnieniowych lanc wtryskowych reagentów 

 

Instytut Energetyki, Dział Zamówień Publicznych,  
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

6/14 

 

VII) Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.  
 

1  Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. 
2  Wykonawca musi wykazać, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Za-

mawiającego. 
3  Urządzenie musi posiadać certyfikat CE w języku polskim i atesty materiałowe (dostarczone wraz z 

dostawą). 
   4 Próba ciśnieniowa lanc musi odbyć się przy udziale Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego o terminie przeprowadzenia próby minimum na 3 dni kalendarzowe 
przed planowanym terminem wykonania próby. 

5  Wykonawca musi zaoferować minimum 12-miesięczny okres gwarancji na dostarczone urządzenie 
od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag.  
 
VIII) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz prze-
kazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozu-
miewania się z wykonawcami.  

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,  w języku 

polskim. 
2. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się za pomocą faksu i środkami komunikacji elektro-

nicznej,  z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona 
w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt XII) SIWZ. 

3. Adresy kontaktowe: 
Instytut Energetyki, Dział Zamówień Publicznych, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 
fax:  22 836 63 63,   e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem 
albo środkami komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwier-
dza fakt ich otrzymania. 

5. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są: 
 1) w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:  
     dr inż. Sławomir Podsiadło, tel. 797 905 105, e-mail:slawomir.podsiadlo@ien.com.pl 
     2) w zakresie formalnym:  
     Olga Drążek, tel. 22 3451 378, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

 
IX) Wymagania dotyczące wadium. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy    
złotych), 

2. Wadium może być wniesione w: 
a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. 
Poz. 359). 
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3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Millennium S.A., nr 
rachunku 22 11602202 0000 0000 2987 3013. z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na dostawę 
wysokociśnieniowych lanc wtryskowych.”  

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem 
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 
b. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 

ofercie.  
c. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgło-

szone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 usta-
wy Pzp. 

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie od-
rzucona. 

7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.   

 
X)   Termin związania ofertą. 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 

5 ustawy Pzp). 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, sa-

modzielnie 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okre-

su ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużo-
ny okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wybo-
rze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XI)  Opis sposobu przygotowywania ofert.  
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów. 
3. W przypadku, o którym mowa w pkt XI) 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić 

przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez 
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. 

4. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. 
5. Oferta musi być sporządzona według formularza oferty zamieszczonego w niniejszej SIWZ. 
6. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informa-

cji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ i ustawy PZP. 
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7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytel-
nym pismem odręcznym. 
Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty 
podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową wykonawcy. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale V pkt 6 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami interneto-
wymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

10. W przypadku, o którym mowa w ppkt 9 zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez za-
mawiającego dokumentów.  

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie za-
mówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wy-
kluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktu-
alnych oświadczeń lub dokumentów.  

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub in-
nych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zama-
wiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie 
unieważnienie postępowania.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich zło-
żenia oferta wykonawcy podlegać będzie  odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postę-
powania.  

14. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zło-
żenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  

15. Zaleca się, aby wszystkie zapisane karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponume-
rowane kolejnymi numerami i trwale złączone. 

16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być para-
fowane (lub podpisane) przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwar-
cia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostęp-
niane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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19. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsię-
biorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jedno-
znacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 

20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
ich odtajnieniem. 

21. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrze-
żenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

22. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wpro-
wadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone 
do   oferty. 

23. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 
24. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania po-

przez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

25. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). 

 
XII) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty należy składać w Instytucie Energetyki, Kancelaria Ogólna, ul. Mory 8, 
01-330 Warszawa, w terminie do dnia 30 września 2019r. do godz. 12.00.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. 

3. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom zgodnie z art. 84 
ust 2 ustawy PZP. 

4. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany 
w pkt XII) 1., która będzie posiadać następujące oznaczenia:  

„Oferta na dostawę wysokociśnieniowych lanc wtryskowych reagentów  
-   nie otwierać przed dniem 30 września 2019 r. godz. 12.30” 

oraz opatrzyć kopertę danymi adresowymi Wykonawcy. 
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5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za negatywne konsekwencje niewłaściwego oznakowa-
nia oferty. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30 września 2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawia-
jącego.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ien.com.pl  
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2)  nazw oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofer-

tach. 
 

XIII) Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego  
i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ; jak również  
w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia - zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
Cena uwzględnia również koszt dostawy, podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę 
(w tym koszt ewentualnego cła) oraz wszelkie elementy ryzyka (w tym ewentualnie koszt 
ubezpieczenia transportu), związane z realizacją zamówienia. 

2. Szczegółowy sposób przedstawienia ceny zawiera Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Cena 
powinna być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
będą prowadzone w złotych polskich. 

3. Wszystkie wartości określone w formularzu oferty oraz w formularzu asortymentowo-cenowym, 
powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – zgodnie  
z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

4. Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie trwania 
umowy. 

5. Cena oferty powinna być podana liczbowo i słownie. 
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, zgodnie z przepisami od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który i tak miałby obowiązek 
rozliczyć, zgodnie z tymi przepisami. 

7. Wykonawca, składając ofertę, informuje 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. 

 
XIV) Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz           
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, złożonych  
w niniejszym postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   
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l.p Kryterium  Waga Liczba punktów  
a) Cena (Pc) 60 % 60 
b) Termin realizacji (Pt) 40 % 40 

Razem: 100 

 
a) Kryterium – cena (60%) 

 
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz 
umową. Najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto,  
a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem : 

 
Ilość punktów za cenę ( Pc ) obliczana będzie na podstawie wzoru:  

                 najniższa cena występująca w ofertach   
Pc  =  ------------------------------------------------------   x 60 
   cena wskazana w rozpatrywanej ofercie 

 

gdzie:  Pc = punkty otrzymane w kryterium „Cena” 

Stosowana punktacja  0-60 pkt za kryterium. 
 

b) Kryterium – termin realizacji (40 %) 
 
Ilość punktów za termin realizacji ( Pt ) obliczany będzie na podstawie wzoru:  
 
          okres skrócenia terminu wykonania zamówienia w rozpatrywanej ofercie liczony w dniach 
 Pt = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 40 
         najdłuższy okres skrócenia terminu wykonania zamówienia występujący w ofertach liczony w 

dniach  
 
gdzie Pt = punkty otrzymane w kryterium „termin realizacji” 
stosowana punktacja 0-40 pkt za kryterium. 
 
Maksymalny okres skrócenia terminu realizacji wykonania zamówienia, jaki może być wskazany 
przez Wykonawcę wynosi 14 dni. 

 
Ilość punktów ogółem ( Po )  dla badanej oferty określa się wzorem:  

  Po =  Pc + Pt 
 
3. Za ofertę najkorzystniejszą w danej części postępowania znana zostanie oferta Wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę 
zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert. 

 
XV) Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty              
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na 

warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia (załącznik nr 6) oraz w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę. Powyższy 
załącznik zawiera również warunki zmiany zawartej umowy. 



SIWZ 
Dostawa wysokociśnieniowych lanc wtryskowych reagentów 

 

Instytut Energetyki, Dział Zamówień Publicznych,  
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

12/14 
 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę 
w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia 
umowy. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulują-
cej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, 
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną od-
powiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowie-
dzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówie-
nia. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie za-
mówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa  
w art. 93 ust. 1 PZP.  
 

XVI) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 
XVII) 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 pu-
blicznego na takich warunkach.   

 
Projekt umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
XVIII) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępo-
wania o udzielenie zamówienia.  
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu dane-
go zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP 
jak dla postępowań poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również  organi-
zacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
XIX) Informacje dodatkowe . 
 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
2. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem au-

kcji elektronicznej. 
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
5. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
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6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 

 
XX)    Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO 
 

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”, Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, że:  

• Dane kontaktowe administratora danych: Instytut Energetyki Instytut badawczy ul. Mory 8, 01-
330 Warszawa, Polska; email: instytut.energetyki@ien.com.pl  

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): email: odo@ien.com.pl, tel.: 
606 217 917. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego;  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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, a w przypadku 
umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez 
Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz 
obowiązku archiwizacyjnego. \obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpo-
średnio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie-
podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto-
matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

• posiada Pani/Pan:  
−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  
−  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 uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
• nie przysługuje Pani/Panu:  
−  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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne 
oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

 
 
Załączniki: 
A  Opis przedmiotu zamówienia 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
4. Projekt umowy 
5. Dokumentacja konstrukcyjna 

 


