
Ogłoszenie nr 339645 - 2016 z dnia 2016-11-09 r. 

Sulechów: „Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów 
termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: Zestaw 

do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale we 

współpracy z kryzą pomiarową, przepustnicą i sondami kanałowymi Część 3: Zestaw urządzeń 
układu wentylacji mechanicznej” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 331380-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone 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: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, krajowy numer 
identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej  51, 66100   Sulechów, państwo Polska, 
woj. lubuskie, tel. 683 528 300, faks 683 528 303, e-mail zamowienia.publiczne@pwsz.sulechow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.sulechow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów 
termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: 
Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale we 
współpracy z kryzą pomiarową, przepustnicą i sondami kanałowymi Część 3: Zestaw urządzeń 
układu wentylacji mechanicznej” 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
ZP.2390-16/16/R.IP

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) 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 niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia 
jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Instytutu Politechnicznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, składająca się z następujących 
części: Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Część2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu 
powietrza w kanale we współpracy z kryzą pomiarową, przepustnicą i sondami kanałowymi; 
Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej. 2. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania zamówienia zgodnie z parametrami określonymi w Załącznikach nr: a)1a do 
SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 1 niniejszego postępowania, b)1b do SIWZ – 
opis przedmiotu zamówienia dla części 2 niniejszego postępowania, c)1c do SIWZ – – opis 
przedmiotu zamówienia dla części 3 niniejszego postępowania - opisy przedmiotu 
zamówienia stanowią jednocześnie zestawienie parametrów wymaganych. 3. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym w opakowaniach 
zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem. 4. 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do części 2 zamierza skorzystać z prawa opcji. 5. 
W odniesieniu do Części 2 postępowania szacunkowa ilość zamawianych towarów 
zamieszczona jest w załączniku nr 1b do SIWZ. Rzeczywista ilości zamawianego 
asortymentu wynikać będą z bieżących realnych potrzeb Zamawiającego oraz możliwości 
finansowych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z 
zamówienia części wskazanego w załączniku nr 1b do SIWZ asortymentu, przy czym 
całkowita wartość brutto zamawianych towarów w ramach części 2 zamówienia nie 
przekroczy wartości brutto tej części, obliczonej na podstawie wskazanych w załącznikach 
szacunkowych pozycji. Zamawiający zastrzega sobie, że minimalny zakup przedmiotu 
zamówienia w części 2 wyniesie do 50% maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia. 
Zakup przez Zamawiającego towarów w ramach części 2 zamówienia o wartości mniejszej 
niż obliczona dla wskazanych dla tej części towarów nie może być podstawą żadnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca załączył do oferty: opis techniczny zaoferowanego sprzętu – w celu 
potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego (w języku polskim). 7. Miejsce dostawy: Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Sulechowie Instytut Politechniczny, ul. Armii Krajowej 50 66-100 Sulechów, 
pok. 3. 8. Podane w załącznikach parametry stanowią parametry minimalne dla stanowiska. 
Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych przy zachowaniu dokładności i 
funkcjonalności stanowiska pomiarowego. 9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia 
znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie – należy przyjąć, że 
Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert 
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równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, 
podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na potwierdzenie 
zgodności (równoważności) oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne 
dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości 
obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 10. 
Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącej każdej części 
przedmiotu zamówienia znajdują się odnośniki dotyczące norm, dopuszcza się posiadanie 
równoważnych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych oferowanego sprzętu podanego w opisie przedmiotu zamówienia jako 
minimalne wymagania. 11. Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie normy 
bezpieczeństwa, gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację. Zaoferowane 
urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej w innych projektach, 
posiadająca odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne. 12. 
Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu będzie 
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta. 13. Po 
zrealizowaniu przedmiot umowy Wykonawca dostarczy instrukcje i opisy techniczne 
konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy w języku polskim. 14. 
Gwarancja: 12 miesięcy dla całego asortymentu (dla wszystkich części). 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 

II.5) Główny Kod CPV: 38540000-2
Dodatkowe kody CPV: 38552000-9, 38410000-2, 31600000-2, 39717000-1, 33141641-5, 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zestaw do 
oceny jakości powietrza w 
pomieszczeniu oraz w 
instalacjach 
wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych

Postępowanie/część zostało unieważnione tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia 
postępowania: 
Część 1 - postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 
ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 
29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), 
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Jednocześnie informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu 
została złożona jedna oferta przez firmę: Testo-Therm Sp. z o.o. 
ul. Friedleina 4-6 30-009 Kraków. 
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 
ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta: 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zestaw pomiaru 
parametrów przepływu 
powietrza w kanale we 
współpracy z kryzą 
pomiarową, przepustnicą i 
sondami kanałowymi

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia 
postępowania: 
Część 2 – postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 
93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
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zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej 
odrzuceniu. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie 
została złożona żadna oferta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 
ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta: 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Zestaw 
urządzeń układu 
wentylacji 
mechanicznej

Postępowanie/część zostało unieważnione tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Część 3 – postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 
pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ponieważ nie 
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złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Do wyznaczonego 
terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta. 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 
ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta: 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
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udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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