
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, 

laboratoryjnych wyrobów szklanych, plastikowego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu 

laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 63 części.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamównia jest finansowany z następujących projektów: - projekt UE "Ochrona czynna 

aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny", w ramach 

działania 2.4. oś priorytetowa II POIŚ 2014-2020 Adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4. 

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych, a. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z 

ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, nr POIS.02.04.00-00-0034/18 – 

przedmiot zamówienia w części 3, 40, 41 - projekt UE „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych 

gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowych”, nr POIS.02.04.00-

00-0008/17, w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II POIŚ 2014-2020 Adaptacja do zmian 

klimatu, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-

situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, a. Działania o charakterze dobrych praktyk, 

związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – przedmiot zamówienia w 

części 3, 40, 41 - projekt UE „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, 

inspiruję”-nr projektu POWR.03.01.00-00-t152/18 – przedmiot zamówienia w części 26, 40, 41 - 

projekt Narodowego Centrum Nauki 2017/26/D/NZ9/00067 „Molekularne i biochemiczne 

mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i 

plonowanie roślin jęczmienia jarego” – przedmiot zamówienia w części 2 - projekt Narodowego 

Ogłoszenie nr 533302-N-2020 z dnia 2020-04-30 r. 



Centrum Nauki, Miniatura 3 – przedmiot zamówienia w części 5, 41 - projekt NCBR - 

LIDER/29/0158/L-10/18/NCBR/2019, tytuł projektu: „Opracowanie kompleksowej technologii 

uzyskiwania wysokiej jakości przekąsek ekstrudowanych na bazie surowców roślinnych i 

zwierzęcych o minimalnym stopniu przetworzenia” – przedmiot zamówienia w części 9, 26, 40, 

41, 59 - program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa 

Doskonałości” - 029/RID/2018/2019 – przedmiot zamówienia w części 11, 13, 20, 22, 28, 31, 34, 

40, 41, 56, 57, 58, - grant NCN Opus 17– przedmiot zamówienia w części 41, 42, 43, 44.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów: 



Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, krajowy numer 

identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul. Akademicka 13 , 20-950 Lublin, woj. lubelskie, 

państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730. 

Adres strony internetowej (URL): https://up.lublin.pl/zamowienia

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Tak

https://up.lublin.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 



Tak

https://up.lublin.pl/zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób: 

Oferty składane wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - 

Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres: 

Biuro Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 

20-950 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 



adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego osprzętu 

laboratoryjnego, laboratoryjnych wyrobów szklanych, plastikowego sprzętu laboratoryjnego 

oraz sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 63 

części.

Numer referencyjny: EZ-p/PNO/9/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, 



laboratoryjnych wyrobów szklanych, plastikowego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu 

laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 63 części. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w 

odniesieniu do wszystkich części. Część 1 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ, kod CPV: 

15994200-4 Część 2 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ, kod CPV: 38437000-7, 

33192500-7, 38437110-1, Część 3 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, kod CPV: 39300000-

5 Część 4 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SIWZ, kod CPV: 38437000-7 Część 5 – dostawa 

drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

załączniku nr 5 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5 Część 6 – dostawa drobnego osprzętu 

laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do 

SIWZ, kod CPV: 31532910-6 Część 7 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 7 do SIWZ, kod CPV: 15994200-

4, 31711140-6, 19520000-7, Część 8 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 8 do SIWZ, kod CPV: 38437100-

8, Część 9 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 9 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 10 – 

dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku nr 10 do SIWZ, kod CPV: 15994200-4, Część 11 – dostawa 

drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

załączniku nr 11 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 12 – dostawa drobnego osprzętu 

laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 12 do 

SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 13 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 13 do SIWZ, kod CPV: 

39300000-5, Część 14 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 14 do SIWZ, kod CPV: 33192500-7, 

Część 15 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 15 do SIWZ, kod CPV: 38437000-7, Część 16 – 

dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 



określonym w załączniku nr 16 do SIWZ, kod CPV: 38437000-7, Część 17 – dostawa 

drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

załączniku nr 17 do SIWZ, kod CPV: 38437110-1, Część 18 – dostawa drobnego osprzętu 

laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 18 do 

SIWZ, kod CPV: 33192500-7, Część 19 – dostawa wyrobów do terapii nerkowej, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 19 do SIWZ, kod CPV: 

33181500-7, Część 20 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 20 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, 

Część 21 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 21 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 22 – 

dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku nr 22 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 23 – dostawa 

drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

załączniku nr 23 do SIWZ, kod CPV: 33793000-5 Część 24 – dostawa drobnego osprzętu 

laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 24 do 

SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 25 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 25 do SIWZ, kod CPV: 

31510000-4, Część 26 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 26 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, 

Część 27 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 27 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 28 – 

dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku nr 28 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 29 – dostawa 

drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

załączniku nr 29 do SIWZ, kod CPV: 33793000-5, Część 30 – dostawa drobnego osprzętu 

laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 30 do 

SIWZ, kod CPV: 33793000-5, Część 31 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 31 do SIWZ, kod CPV: 

39300000-5, Część 32 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 32 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, 

Część 33 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonymw załączniku nr 33 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 34 – 



dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku nr 34 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 35 – dostawa 

drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

załączniku nr 35 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 36 – dostawa drobnego osprzętu 

laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 36 do 

SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 37 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 37 do SIWZ, kod CPV: 

39300000-5, Część 38 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 38 do SIWZ, kod CPV: 38437110-1, 

Część 39 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 39 do SIWZ, kod CPV: 39300000-5, Część 40 – 

dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku nr 40 do SIWZ, kod CPV: 33793000-5, Część 41 – dostawa 

plastikowergo sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym 

w załączniku nr 41 do SIWZ, kod CPV: 38437000-7, 33192500-7, 38437110-1, 38437100-8, 

38437120-4, 39300000-5, 19520000-7, 15994200-4, Część 42 – dostawa pipety 8-kanałowa 

dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku nr 42 do SIWZ, kod CPV: 38437000-7, Część 43 – dostawa pipety 8-

kanałowa dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 43 do SIWZ, kod CPV: 38437000-7, Część 44 – 

dostawa mini-rotatora z dodatkowymi platformami dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 44 do SIWZ, kod CPV: 

38436000-0, Część 45 – dostawa worteksu laboratoryjnego (4 sztuki) dla Katedry 

Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 45 do SIWZ, kod CPV: 38436000-0, Część 46 – 

dostawa wagi precyzyjnej dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 46 do SIWZ, kod CPV: 

38310000-1, Część 47 – dostawa pehametru dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i 

Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 

47 do SIWZ, kod CPV: 38416000-4, Część 48 – dostawa wagi precyzyjnej dla Katedry 

Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 48 do SIWZ, kod CPV: 38310000-1, Część 49 – 



dostawa rotatora z wyposażeniem dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 49 do SIWZ, kod CPV: 38436000-0, 

Część 50 – dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem dla Instytutu Żywienia Zwierząt i 

Bromatologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 50 do 

SIWZ, kod CPV: 42943000-8, Część 51 – dostawa wytrząsarki z wyposażeniem dla Instytutu 

Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

załączniku nr 51 do SIWZ, kod CPV: 38436000-0, Część 52 – dostawa wilgotnościomierza do 

ziarna, zboża dla Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 52 do SIWZ, kod CPV: 38932000-7, Część 53 – 

dostawa młynka laboratoryjnego dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 53 do SIWZ, kod CPV: 

38000000-5, Część 54 – dostawa testera żywności dla Katedry Chemii Rolnej i 

Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 54 do 

SIWZ, kod CPV: 38410000-2, Część 55 – dostawa dehydratora (suszarka do warzyw i 

owoców) dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 55 do SIWZ, kod CPV: 42214200-1, Część 56 – 

dostawa wagi precyzyjnej dla Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 56 do SIWZ, kod CPV: 

38310000-1, Część 57 – dostawa wagi przenośnej dla Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa 

Produktów Zwierzęcych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku 

nr 57 do SIWZ, kod CPV: 38311000-8, Część 58 – dostawa rotatora laboratoryjnego z funkcją 

wytrząsarki dla Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 58 do SIWZ, kod CPV: 

38436000-0, Część 59 – dostawa zestawu elementów dodatkowych służących do budowy 

prototypowej instalacji badawczej z zakresu techniki ekstruzji (krajalnica i mikser) dla Katedra 

Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku nr 59 do SIWZ, kod CPV: 42215200-8, Część 60 – dostawa łyżki z 

wagą dla Instytutu Produkcji Ogrodniczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku nr 60 do SIWZ, kod CPV: 38410000-2, Część 61 – dostawa 

zbiornika ciśnieniowego do dejonizatora dla Instytutu Produkcji Ogrodniczej, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 61 do SIWZ, kod CPV: 

44615000-4, Część 62 – dostawa uchwytu do czujnika temperatury dla Instytutu Produkcji 



Ogrodniczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 62 do 

SIWZ, kod CPV: 38900000-4, Część 63 – dostawa dehydratora dla Katedry Inżynierii i 

Maszyn Spożywczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 

63 do SIWZ, kod CPV: 42214200-1. 2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił 

Zamawiającemu: A/ w zakresie części 1 - 41: A.1/ Zagwarantował dostawę przedmiotu 

zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 41 do SIWZ. A.2/ Dostarczał 

przedmiot umowy na własny koszt wraz z wniesieniem: - w części 1-41 do wskazanych przez 

Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia 

składane przez Biuro Zaopatrzenia za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj 

zamawianego towaru oraz termin dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę. 

Dostawy będą odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00, 

zaś adresy dostaw na terenie miasta Lublina będą wskazywane każdorazowo w zamówieniu, w 

zależności od potrzeb Zamawiającego. A.3/ Zapewnił, że czas przydatności do użytku 

przedmiotu umowy dostarczonego przez Wykonawcę w dniu dostawy, nie może być krótszy 

niż połowa okresu przydatności, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji. A.4/ 

Wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną 

każdorazowo przez niego dostawę. A.5/ Zagwarantował niezmienność cen określonych w 

wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-41 do SIWZ 

w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie. A.6/ 

Zagwarantował Zamawiającemu gwarancję na dostarczany przedmiot umowy, na okres 12 

miesięcy, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokółu odbioru 

częściowego przedmiotu umowy. A.7/ Przedmiot zamówienia w każdej części musi być 

fabrycznie nowy. A.8/ Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego 

przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, złożona 

ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. B/ w zakresie części 42 - 63: 

B.1/ Zagwarantował dostawę wraz z wniesieniem, montażem i uruchomieniem przedmiotu 

zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 42-63 do 

SIWZ, dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt wykonawcy w miejsce wskazane 

odpowiednio do danej części w załączniku nr 42-63. B.2/ Zagwarantował serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. B.3/ Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia 

wynoszącej co najmniej: - 12 miesięcy w części 46, 47, 48, 53, 54, 55, 59, - 24 miesiące w 

części 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63. Gwarancja liczona będzie od 



daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i 

Wykonawcy. B.4/ Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych 

stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej. B.5/ 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 3. Termin wykonania zamówienia wynosi: - 

w częściach 1 - 41 - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonywać przedmiot zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia 

podpisania umowy. Termin dostawy częściowej stanowi kryterium oceny ofert i wynosi od 7 

dni do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia przesłania zamówienia faksem lub pocztą 

elektroniczną przez Zamawiającego, - w części 42 - do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zawarcia umowy, - w części 43 - do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - 

w części 44 - do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 45 - do 28 

dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 46 - do 28 dni kalendarzowych 

licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 47 - do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zawarcia umowy, - w części 48 - do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - 

w części 49 – do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 50 - do 28 

dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 51 - do 28 dni kalendarzowych 

licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 52 - do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zawarcia umowy, - w części 53 - do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - 

w części 54 - do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 55 - do 28 

dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 56 - do 21 dni kalendarzowych 

licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 57 - do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zawarcia umowy, - w części 58 - do 42 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - 

w części 59 - do 3 miesiący licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 60 - do 28 dni 

kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 61 - do 28 dni kalendarzowych 

licząc od dnia zawarcia umowy, - w części 62 - do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zawarcia umowy, - w części 63 - do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. 4. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia 

ofert wariantowych 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o nie gorszych 

parametrach niż opisane w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia określonych 

w załącznikach nr 1- 63 do SIWZ 7. Termin wykonania dostawy częściowej - część 1-41: a) 

Termin wykonania należy określić w dniach kalendarzowych: b) Zamawiający wymaga, aby 

maksymalny termin, pod rygorem odrzucenia oferty, wynosił 30 dni kalendarzowych, licząc od 



dnia przesłania zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną przez Zamawiającego. c) 

Minimalny punktowany termin dostawy częściowej to 7 dni kalendarzowych. Jeżeli 

Wykonawca zaoferuje termin dostawy częściowej krótszy niż 7 dni to do obliczenia ilości 

punktów Zamawiający podstawi do powyższego wzoru w miejscu To liczbę 7. 8. Długość 

okresu gwarancji jakości - część 42-63: a) Zaoferowany termin gwarancji nie może być, pod 

rygorem odrzucenia oferty, krótszy niż: - 12 miesięcy w części 46, 47, 48, 53, 54, 55, 59, - 24 

miesiące w części 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63. b) Maksymalny 

punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin 

gwarancji wynoszący więcej niż 36 miesięcy to do obliczenia ilości punktów Zamawiający 

podstawi do powyższego wzoru w miejscu Go liczbę 36. c) Termin gwarancji należy określić 

w miesiącach 

II.5) Główny kod CPV: 38437000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33192500-7

38437110-1

39300000-5

31532910-6

15994200-4

31711140-6

19520000-7

38437100-8

33181500-7

31510000-4

38437120-4

33793000-5

38436000-0

38310000-1

38416000-4



42294300-0

38932000-7

38000000-5

38410000-2

42221420-0

38311000-8

42215200-8

38410000-2

44615000-4

38900000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 755804,38

Waluta: 

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 



II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 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”, 

informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest Pani Anna Buchlińska - Brzozowska, tel. 81 

445-60-12, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: 

dostawy drobnego osprzętu laboratoryjnego, laboratoryjnych wyrobów szklanych, 

plastikowego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 63 części, znak sprawy: EZ-p/PNO/9/2020, 4) 

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 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 

32 z dnia 27 sierpnia 2012 roku, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a w przypadku zawartej umowy przez okres 10 lat (jednakże nie krócej 

niż okres udzielonej gwarancji i rękojmi); natomiast w przypadku części finansowanych z 

projektów UE przez okres nie krótszy niż 10 lat od przyznania ostatniej pomocy w ramach 

danego projektu; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych 

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

RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 

Pani/Pana danych osobowych **; c) 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 ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 



Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z 

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) 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. * Wyjaśnienie: 

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 

osobowych. ** 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 członkowskiego. 

Przedmiot zamównia jest finansowany z następujących projektów: - projekt UE "Ochrona 

czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny", w 

ramach działania 2.4. oś priorytetowa II POIŚ 2014-2020 Adaptacja do zmian klimatu, 

Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, a. Działania o charakterze dobrych praktyk, 

związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, nr POIS.02.04.00-00-

0034/18 – przedmiot zamówienia w części 3, 40, 41 - projekt UE „Ochrona czynna szczególnie 

zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowych”, nr 

POIS.02.04.00-00-0008/17, w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II POIŚ 2014-2020 

Adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1. 

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, a. Działania o 

charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych – przedmiot zamówienia w części 3, 40, 41 - projekt UE „Ścieżką 

CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”-nr projektu 

POWR.03.01.00-00-t152/18 – przedmiot zamówienia w części 26, 40, 41 - projekt 

Narodowego Centrum Nauki 2017/26/D/NZ9/00067 „Molekularne i biochemiczne 

mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i 



plonowanie roślin jęczmienia jarego” – przedmiot zamówienia w części 2 - projekt 

Narodowego Centrum Nauki, Miniatura 3 – przedmiot zamówienia w części 5, 41 - projekt 

NCBR - LIDER/29/0158/L-10/18/NCBR/2019, tytuł projektu: „Opracowanie kompleksowej 

technologii uzyskiwania wysokiej jakości przekąsek ekstrudowanych na bazie surowców 

roślinnych i zwierzęcych o minimalnym stopniu przetworzenia” – przedmiot zamówienia w 

części 9, 26, 40, 41, 59 - program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” - 029/RID/2018/2019 – przedmiot zamówienia w części 

11, 13, 20, 22, 28, 31, 34, 40, 41, 56, 57, 58, - grant NCN Opus 17– przedmiot zamówienia w 

części 41, 42, 43, 44. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 

USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP 



Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy 

spełniają wymagania Zamawiającego tj: 1/ w zakresie części 42, 43, 45, 47, 49, 53, 56, 57, 

58, 59 - Folder lub prospekt zawierający fotografie i szczegółowy opis oferowanego 

urządzenia w części 42, 43, 45, 47, 49, 53, 56, 57, 58, 59 2/ w zakresie części 3 - Próbka 

pincety anatomicznej standard opisana w pozycji 1 załacznika nr 3 do siwz, odpowiadająca 

wymaganiom Zamawiającego 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 64 do SIWZ. Zaleca się, aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie 

załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. W przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 2. W zakresie części 1 - 41 

– wypełniony i podpisany wykaz asortymentowo-ilościowy sporządzony w zależności od 

części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 41 do SIWZ. W przypadku składania 

oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 3. W zakresie 

części 42 - 63 wypełniony i podpisany formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia 

sporządzony w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 42 – 63 do 

SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć 

jeden dokument. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). 

Pełnomocnictwo w formie oryginału musi być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub notarialnie potwierdzonej 

kopii. 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej. O której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 

2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące 

wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie 6. 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców 



występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców 

występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać 

wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa 

firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy). Każdy z Wykonawców 

winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e). 

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 



Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 



w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, 

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 



IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

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

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 



Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zmiana umowy dot. części 1-41 1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty w zakresie: 1/ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje 

się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie 

można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska 

przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w 

szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, 

strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, 

akty terroryzmu, kwarantanny z uwagi na wystąpienie zagrożeń związanych z występowaniem 

chorób zakaźnych, 2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku 

zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia 

umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, 

jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub akcyzowego ulega 

zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten 

podatek, 3/ zmiany obowiązujących przepisów, w dacie zawarcia umowy, których regulacje 

wpływają na prawa i obowiązki stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego, 4/ wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji 

produktów objętych umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem 

równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, przy zachowaniu ceny, 5/ 

wprowadzenie nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny 

przedmiotu umowy, 6/ wprowadzenie nowej technologii pozwalającej na zastąpienie produktu 

o wyższej jakości niż w umowie, przy zachowaniu ceny, 7/ zmiana wielkości opakowań, 

pojemności lub nazwy produktu objętego umową, przy zachowaniu ceny, 8/ nie wyczerpania 

ilości i/lub wartości umowy w terminie jej obowiązywania – wówczas w drodze aneksu można 

przedłużyć umowę jednorazowo, maksymalnie o 6 miesięcy, do wyczerpania ilości przedmiotu 



umowy i jej wartości w danej części, przy zachowaniu cen wskazanych w wykazie 

asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr …. do umowy, 9/ w przypadku 

przedłużenia terminu wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 8 zmiana wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 

Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze Stron umowy, w terminie do 30 dni licząc od 

dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony 

z wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem (dotyczy tylko 

przypadku, gdy realizacja dostaw z niniejszej umowy przekracza okres kolejno następujących 

po sobie 12 miesięcy), 10/ w przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy, o którym 

mowa w pkt. 8 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, 

każda ze Stron umowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przedstawienie argumentów w 

sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (dotyczy tylko przypadku, gdy realizacja dostaw 

z niniejszej umowy przekracza okres kolejno następujących po sobie 12 miesięcy), 11/ w 

przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 8 zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze 

Stron umowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących 

tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przedstawienie argumentów w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (dotyczy tylko przypadku, gdy realizacja dostaw z 

niniejszej umowy przekracza okres kolejno następujących po sobie 12 miesięcy). 12/ zmiana 

osób przewidzianych do współpracy z Wykonawcą, o której mowa § 1 ust. 2, 13/ zaistnienia 

innych okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy Zmiany postanowień umowy dot. części 42-63 1. Dopuszcza się 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1/ terminu wykonania 

umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, 

przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony 



umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się 

nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof 

oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w 

szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w 

firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu, kwarantanny z uwagi na 

wystąpienie zagrożeń związanych z występowaniem chorób zakaźnych; 2/ wartości umowy 

brutto, o której mowa § 4 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku 

od towarów i usług, podatku akcyzowego wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, 

które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych 

stawek podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie 

Wykonawcy uwzględniające ten podatek. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia 

okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1/ zmiany danych identyfikacyjnych 

Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego), 2/ zmiany przepisów 

prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy, 3/ zmiany parametrów sprzętu 

zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w 

sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane z produkcji. Parametry nowego sprzętu 

wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego, 4/ zmiana osób odpowiedzialnych za 

realizację umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-05-19, godzina: 12:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 



Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 1 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15994200-4, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 3000,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 



data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 2 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 33192500-7, 38437110-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 10658,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 3 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 3380,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 4 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 14536,83

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 5 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 5 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 20376,50

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 6 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31532910-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 180,00

Waluta: 

PLN



4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 7 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 7 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15994200-4, 31711140-6, 19520000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 1720,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 



Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 8 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 8 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437100-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 900,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 9 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 9 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 9 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 3585,24

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 10 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 10 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15994200-4, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 656,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 11 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 11 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):

Wartość bez VAT: 832,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 12 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 12 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 13950,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12



okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 13 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 13 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 3600,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie



Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 14 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 14 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192500-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 900,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 15 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 15 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 15 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 1040,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 16 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 16 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 600,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 17 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 17 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437110-1, 38437100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):

Wartość bez VAT: 3922,35

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 18 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 18 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 18 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192500-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 640,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12



okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 19 Nazwa: dostawa wyrobów do terapii nerkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 19 – dostawa wyrobów do terapii nerkowej, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 19 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181500-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 9944,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie



Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 20 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 20 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 20 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 5423,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 21 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 21 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 21 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 1057,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 22 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 22 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 22 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 970,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 23 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 23 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 23 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33793000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):

Wartość bez VAT: 1000,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 24 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 24 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 24 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 700,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12



okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 25 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 25 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 25 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31510000-4, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 2760,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie



Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 26 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 26 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 26 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 3735,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 27 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 27 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 27 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 11550,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 28 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 28 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 28 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 950,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 29 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 29 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 29 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33793000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):

Wartość bez VAT: 680,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 30 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 30 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 30 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33793000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 680,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12



okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 31 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 31 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 31 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 11136,80

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie



Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 32 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 32 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 32 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 209,40

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 33 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 33 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 33 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 5720,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 34 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 34 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 34 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 12569,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 35 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 35 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 35 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):

Wartość bez VAT: 12230,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 36 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 36 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 36 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 15880,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12



okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 37 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 37 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 37 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 19023,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie



Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 38 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 38 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 38 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437110-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 16527,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 39 Nazwa: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 39 – dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w załączniku nr 39 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 1620,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 40 Nazwa: dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 40 – dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 40 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33793000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 89702,18

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 41 Nazwa: dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 41 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 41 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 33192500-7, 38437110-1, 38437100-8, 

38437120-4, 39300000-5, 19520000-7, 15994200-4



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 385440,29

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 42 Nazwa: dostawa pipety 8-kanałowa dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 42 – dostawa pipety 8-kanałowa dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności , 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 42 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 4390,25

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 



okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 43 Nazwa: dostawa pipety 8-kanałowa dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 43 – dostawa pipety 8-kanałowa dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 43 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 4959,35

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie



Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakośći 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
44 Nazwa: 

dostawa mini-rotatora z dodatkowymi platformami dla Katedry Biochemii i 

Chemii Żywności

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 44 – dostawa mini-rotatora z dodatkowymi platformami dla Katedry Biochemii 

i Chemii Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 44 do 

SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38436000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 1723,58

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
45 Nazwa: 

dostawa worteksu laboratoryjnego (4 sztuki) dla Katedry Biotechnologii, 

Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 45 – dostawa worteksu laboratoryjnego (4 sztuki) dla Katedry Biotechnologii, 

Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

załączniku nr 45 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38436000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 2804,88

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część 

nr: 

46 Nazwa: dostawa wagi precyzyjnej dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i 

Żywienia Człowieka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 46 – dostawa wagi precyzyjnej dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i 

Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 46 

do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38310000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 975,61

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
47 Nazwa: 

dostawa pehametru dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia 

Człowieka



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 47 – dostawa pehametru dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia 

Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 47 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38416000-4, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 2845,53

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
48 Nazwa: 

dostawa wagi precyzyjnej dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i 

Żywienia Człowieka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 48 – dostawa wagi precyzyjnej dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i 

Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 48 



do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38310000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 1219,51

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
49 Nazwa: 

dostawa rotatora z wyposażeniem dla Katedry Mikrobiologii 

Środowiskowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 49 – dostawa rotatora z wyposażeniem dla Katedry Mikrobiologii 

Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 49 do 

SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38436000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):

Wartość bez VAT: 3373,98

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 7

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
50 Nazwa: 

dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem dla Instytutu Żywienia Zwierząt i 

Bromatologii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 50 – dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem dla Instytutu Żywienia Zwierząt i 

Bromatologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 50 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42943000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 1869,92

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 



okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
51 Nazwa: 

dostawa wytrząsarki z wyposażeniem dla Instytutu Żywienia Zwierząt i 

Bromatologii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 51 – dostawa wytrząsarki z wyposażeniem dla Instytutu Żywienia Zwierząt i 

Bromatologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 51 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38436000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 813,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 



Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
52 Nazwa: 

dostawa wilgotnościomierza do ziarna, zboża dla Katedry Etologii Zwierząt 

i Łowiectwa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 52 – dostawa wilgotnościomierza do ziarna, zboża dla Katedry Etologii 

Zwierząt i Łowiectwa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 52 

do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38932000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 1626,02

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 14

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
53 Nazwa: 

dostawa młynka laboratoryjnego dla Katedry Chemii Rolnej i 

Środowiskowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 53 – dostawa młynka laboratoryjnego dla Katedry Chemii Rolnej i 

Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 53 do 

SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 6504,07

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 54 Nazwa: dostawa testera żywności dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 54 – dostawa testera żywności dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 54 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38410000-2, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 650,41

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
55 Nazwa: 

dostawa dehydratora (suszarka do warzyw i owoców) dla Katedry Chemii 

Rolnej i Środowiskowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 



budowlane:Część 55 – dostawa dehydratora (suszarka do warzyw i owoców) dla Katedry Chemii 

Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 

55 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42214200-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 1219,51

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
56 Nazwa: 

dostawa wagi precyzyjnej dla Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa 

Produktów Zwierzęcych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 56 – dostawa wagi precyzyjnej dla Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa 

Produktów Zwierzęcych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 

56 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38310000-1, 



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 2032,52

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakosci 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
57 Nazwa: 

dostawa wagi przenośnej dla Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa 

Produktów Zwierzęcych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 57 – dostawa wagi przenośnej dla Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa 

Produktów Zwierzęcych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 

57 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38311000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 2439,02



Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
58 Nazwa: 

dostawa rotatora laboratoryjnego z funkcją wytrząsarki dla Instytutu Oceny 

Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 58 – dostawa rotatora laboratoryjnego z funkcją wytrząsarki dla Instytutu 

Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku nr 58 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38436000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 2439,02

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 



okres w dniach: 42

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
59 Nazwa: 

dostawa zestawu elementów dodatkowych służących do budowy 

prototypowej instalacji badawczej z zakresu techniki ekstruzji (krajalnica i 

mikser) dla Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 59 – dostawa zestawu elementów dodatkowych służących do budowy 

prototypowej instalacji badawczej z zakresu techniki ekstruzji (krajalnica i mikser) dla Katedra 

Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym 

w załączniku nr 59 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42215200-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 17073,17

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 3

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 



data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 60 Nazwa: dostawa łyżki z wagą dla Instytutu Produkcji Ogrodniczej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 60 – dostawa łyżki z wagą dla Instytutu Produkcji Ogrodniczej, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 60 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38410000-2, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 382,12

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 

nr: 
61 Nazwa: 

dostawa zbiornika ciśnieniowego do dejonizatora dla Instytutu Produkcji 

Ogrodniczej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 61 – dostawa zbiornika ciśnieniowego do dejonizatora dla Instytutu Produkcji 

Ogrodniczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 61 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44615000-4, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 528,46

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część 

nr: 

62 Nazwa: dostawa uchwytu do czujnika temperatury dla Instytutu Produkcji 

Ogrodniczej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część 62 – dostawa uchwytu do czujnika temperatury dla Instytutu Produkcji 

Ogrodniczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 62 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38900000-4, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 325,21

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 63 Nazwa: dostawa dehydratora dla Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 



budowlane:Część 63 – dostawa dehydratora dla Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 63 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42214200-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 1626,02

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 28

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


