LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Rabczańska , 60-476 Poznań
tel: +48 61 841 18 89, e-mail: office@laboprint.eu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego na zakup: „Spektrofotometru - szt. 1”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014-2020 W SPRAWIE
KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Poznań, 07.01.2016
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1. Zamawiający. Informacje ogólne.
1.1. Zamawiającym jest: LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Rabczańska , 60-476 Poznań, tel: +48
61 841 18 89, e-mail: office@laboprint.eu, www.laboprint.eu,
1.2. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne Instytucji Zarządzającej
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie
kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
1.3. Postępowanie ofertowe prowadzi się w języku polskim.
1.4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej: www.laboprint.eu do upływu terminu składania ofert.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie ofertowe prowadzone jest na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie
kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Spektrofotometru (środek trwały)
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna
Spektrofotometru - stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

MINIMALNE PARAMETRY I OPIS TECHNICZNY
Dane techniczne:
Urządzenie pomiarowe do kontroli barwy. Urządzenie powinno być przeznaczone do kontroli barwy
nadruków wykonanych w technologii druku cyfrowego z zastosowaniem różnego rodzaju
atramentów, w tym atramentów UV. Urządzenie powinno posiadać zwiększoną aperturę pomiaru (2,
6 i 8 mm), co pozwala na pomiar większego obszaru co pozwala mierzyć nadruk składający się z
dużych punktów rastrowych (przy niskiej liniaturze rastra), zwiększone wymiary testu pomiarowego
do 200x290 mm, kilka rodzajów filtrów polaryzacyjnych, które pozwalają wykonywać pomiar barwy
na różnego rodzaju podłożach o różnej strukturze powierzchni oraz pomiar błyszczącego nadruku.
Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania pomiarów na podłożach nieprzezroczystych i
przezroczystych. Urządzenie jest niezbędne do kontroli barwy w całym cyklu produkcyjnym: od
pomiarów barwy podłoża i odbitek próbnych do kontroli finalnych wydruków. Urządzenie powinno
umożliwiać tworzenie profili ICC cyfrowych urządzeń drukujących dla różnych mediów (zarówno
refleksyjnych jak i transparentnych).
Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
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38636000-Specjalistyczne przyrządy optyczne
38425800-Densytometry
38433000-Spektrometry
38433300-Analizatory widma
38433210-Spektrometry emisyjne

4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 2 miesiące od udzielenia zamówienia. Zamawiający
dopuszcza możliwość zrealizowania zamówienia w terminie wcześniejszym.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
5.1.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki z
art 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. dotyczące:
5.1.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane posiadanie zezwolenia, koncesji,
licencji.
5.1.2.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, oświadczy, iż spełnia
warunki art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
5.1.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 ustawy PZR Zgodnie z powyższym przepisem z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
5.2.1. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
5.2.2. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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5.2.3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
5.2.4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5.2.5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5.2.6. spółki
komandytowe
oraz
spółki
komandytowo-akcyjne,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
5.2.7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
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5.2.8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
5.2.9 wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia wyroku;
5.2.10
wykonawców będących spółką jawną spółką partnerską spółką
komandytową spółką komandytowo - akcyjną lub osobą prawną których
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków. o których mowa w art 22 ust
1 ustawy PZP (pkt. 5.1.1 - 5.1.4. niniejszej SIWZ) należy przedłożyć:
6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ,
6.1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia zarówno na etapie udzielenia zamówienia jak i jego
realizacji należy przedłożyć:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
PZP - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 ustawy PZP
fakt 5.2,1, - 5.2.9. niniejszej SIWZ) należy przedłożyć:
6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ
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6.3. Zamawiający, wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli odpowiednich pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy
lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
6.4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane przedstawione
w walutach obcych, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
7. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą specyfikacji dla
Spektrofotometru (środek trwały).
Do specyfikacji sporządzonej w języku innym niż polski dostarczone zostanie jej tłumaczenie
potwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i Wykonawcy
zobowiązani są przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
8.1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich
otrzymania.
8.2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8.3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
8.4. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania (www.laboprint.eu).
8.5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający
może zmienić treść SIWZ.
8.6. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ oraz umieści na stronie internetowej (www.laboprint.eu).
8.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o przedłużeniu terminu składania ofert
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Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz
umieści tę informację na stronie internetowej.
9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, w sprawach
dotyczących Spektrofotometru (środek trwały):
Pan:
Sławomir Poprawa, tel: +48 61 841 18 89, e-mail: s.poprawa@laboprint.eu
10. Wymagania dotyczące wadium
10.1.
W niniejszym postępowaniu ofertowym na Spektrofotometr (środek trwały) nie
przewiduje się wniesienia przez Wykonawcę wadium.
11. Termin związania ofertą
11.1.
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12. Opis sposobu przygotowania ofert
12.1.
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
12.2.
Wraz z ofertą należy złożyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty,
oświadczenia, zaświadczenia i pełnomocnictwa o ile takie zostały udzielone.
12.3.
Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub przez osoby
posiadające pisemne pełnomocnictwo.
12.4.
Wszystkie zapisane strony oferty łącznie z załącznikami powinny być ponumerowane.
12.5.
Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
12.6.
Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: “Oferta w
postępowaniu ofertowym na linię technologiczną do produkcji etykiet cyfrowych w modelu
popytowym”.
12.7.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli Zamawiający
otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert. Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być dostarczone w zamkniętej
kopercie opatrzonej napisem: “Oferta w postępowaniu ofertowym na linię technologiczną
do produkcji etykiet cyfrowych w modelu popytowym“ i nazwą adresem Wykonawcy oraz
oznaczonej ponadto napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.
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12.8.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.
12.9.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.10.
Wszelkie dokumenty, stanowiące element oferty a sporządzone w języku obcym
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,
12.11.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.12.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
12.13.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12.14.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
12.15.
Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13.1.
Oferty należy składać w siedzibie firmy LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Rabczańska,
60-476 Poznań do dnia 22.01.2016 roku, do godz. 16.00.
13.2.
W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do
wniesienia odwołania.

14. Opis sposobu obliczenia ceny
14.1.
Cena oferty (netto) jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia
14.2.
Cenę oferty należy podać w PLN, do 2-ch miejsc po przecinku.
14.3.
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
14.3.1. oczywiste omyłki pisarskie,
14.3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
14.3.3.
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej.
16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
16.1.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• Cena 70%
• Długość gwarancji 30%
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16.2.
Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie wg następujących
wzorów:
Kryterium cena:
C = (Cncb/Cbob) x 100 x 70%, gdzie:
C - ilość punktów za cenę,
Cncb - najniższa cena netto,
Cbob - cena netto oferty badanej.

Kryterium długości gwarancji:
Kryterium długości gwarancji:
G = (Gob/Gn) x 100 x 30%, gdzie
G - ilość punktów za udzieloną gwarancję
Gob - długość gwarancji oferty badanej
Gn - długość gwarancji najdłuższej oferty

16.3.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1.
O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców. Wykonawcą
którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawiadomiony odrębnym pismem o
miejscu i terminie podpisania umowy.
17.2.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje
o wyniku postępowania ofertowego zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie
kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
17.3.
Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
18.1.
Wykonawca przed podpisaniem umowy nie jest zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego
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19.1.
Zamawiający dopuszcza udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotowego
zamówienia.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
20.1.
W toku postępowania ofertowego nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty,
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.
1 ustawy PZP,
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ - specyfikacja techniczna linię technologiczną do produkcji etykiet
cyfrowych w modelu popytowym.
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