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Rozdział I – INSTRUKCJA
art. 1.
ZAMAWIAJĄCY.
1.

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 29/28, 00-927 Warszawa NIP:
525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowany przez Dziekana Wydziału Chemii –
dr hab. Andrzeja Kudelskiego, prof. UW działającą na podstawie Upoważnienia JM
Rektora UW, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, na dostawę aparatury badawczej: drukarka 3d w technologii
SLS, drukarka 3d w technologii DLP, drukarka 3d w technologii FDM, farma drukarek 3d
w technologii FDM dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

2.

Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi
zmianami).

3.

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczorozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek
naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.
art. 2.
INFORMACJE OGÓLNE.
§ 1.
Podstawa prawna.

1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą, wraz z aktami
wykonawczymi do tej Ustawy.

2.

Tryb zamówienia publicznego – p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y .

3.

W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej
dalej SIWZ lub Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi.
§ 2.
Miniportal

1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
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3.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.

4.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych: doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

7.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ.
§3
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
-

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

-

inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim
Dominik Ferenc , kontakt: iod@adm.uw.edu.pl tel.: 22 55 22 042

-

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę sufitów
podwieszanych w budynku Centrum Nauk Bilogiczno-Chemicznych Uniwersytetu
Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101.

-

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

-

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
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trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
-

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
o udzielenie zamówienia
związanym z udziałem w postępowaniu
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

-

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

-

posiada Pani/Pan:

-

-

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

-

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

-

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;

-

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
-

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

-

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

-

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
*

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.

§ 4.
Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym.
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust. 1.
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3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W
przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z
innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.

4.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

5.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

6.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

7.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

8.

Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
art. 3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
§ 1.
Opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej: drukarka 3d w technologii
SLS, drukarka 3d w technologii DLP, drukarka 3d w technologii FDM, farma drukarek 3d
w technologii FDM dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ich wniesienie,
montaż i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testu poprawności działania w siedzibie
Zamawiającego.

3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna przedstawiona
w ust. 3. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi.
Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie
gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą
brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.

3.

Przedmiotem zamówienia jest zestaw urządzeń umożliwiający drukowanie materiałów w
technologii 3D. Minimalne wymagania poszczególnych urządzeń:
3.1. DrukarkaSLS (Selective Laser Sintering):
3.1.1. Parametry wymagane:
a) Wymienna komora robocza o wymiarach nie mniejszych niż:
250x250x350
b) System chłodzenia lasera: wodno-powietrzny
c) Długość fali świetlnej lasera: od 10,5 do 10,65 mikrometrów
d) Rodzaj zasilania: 400V V3 - /N/PE
e) Moc lasera: minimum 80W, typ lasera: gazowy CO2
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f)

Dokładność pozycjonowania wiązki: nie gorzej niż +/-0,05mm

g) Maksymalna pobór mocy zainstalowanej: nie większy niż 10kW
h) Możliwość grzania komory roboczej do 200° C z dokładnością do +/1°C: wymagane
i)

Typowy, średni pobór mocy w trakcie pracy maszyny – po wstępnym
nagrzaniu komory: nie większy niż 2,5kW

j)

Ilość wymiennych komór procesowych: 1 szt.

k) Zasada ogrzewania komory roboczej: promienniki podczerwieni.
l)

Metoda kontroli temperatury w komorze roboczej: w czasie
rzeczywistym również podczas ekspozycji laserowej i rozprowadzania
proszku

m) Edytor parametrów procesu i parametrów ekspozycji laserowej z
predefiniowanymi parametrami dla proszku poliamidowego Pa12 dla
grubości warstw 100-150 um
n) Pomiar temperatury w komorze roboczej: pirometr punktowy
o) Zasada nanoszenia proszku: za pomocą dwóch połączonych ze sobą
recoterów
p) Typ napędu urządzenia nanoszącego: śrubowy lub łańcuchowy
q) Zasada dozowania proszku: wałek rowkowany
r)

Zasilacz (UPS)

s)

Wbudowane dwustopniowe filtrowanie sprężonego powietrza przed
wytwornicą azotu.

t)

Zintegrowana zamknięta stacja do rozpakowywania komory roboczej z
sitem wibracyjnym do przesiewania proszku zabezpieczona osłoną
przeciwpyłową dedykowana do drukarki 3D.

u) Wózek podnośnikowy dostosowany do komory roboczej
v) aplikacja sterująca maszyną z możliwością kontroli urządzeniem
mobilnym.
3.1.2. Parametry oceniane:
a) Dodatkowa komora robocza o wymiarach nie mniejszych niż:
350x350x600
b) Ilość wymiennych komór procesowych: co najmniej 2 szt.
c) Wbudowana membranowa wytwornica azotu
d) System kierowania wiązką lasera: skaner galwanometryczny z
kompensacją temperatury oraz systemem DFM korygującym położenie
wiązki
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e) Strategia ekspozycji laserowej pozwalająca na budowanie ostrych
narożników/krawędzi detalu i elementów cienkościennych poprzez
spiekanie pojedynczego wektora zamiast zamkniętej pętli konturowej.
f)

Zasada ochrony układu optycznego: komora z nadciśnieniem azotu
bezpośrednio za soczewką pola płaskiego oraz kurtyna z nawiewanego
azotu na szybę ochronną komory nadciśnienia

3.2. Drukarki 3D w technologii DLP (Digital Light Processing) (2 sztuki):
a)

Wielkość pola roboczego: min. 120x65x150mm

b) Rozdzielczość XY: 62,5um
c)

Rozdzielczość Z: zmienna 12,5-50um

d) Źródło światła: projektor 405nm LED
e)

Obsługa wydruków: USB, WiFi, druk z pendrive’a, możliwość tworzenia sieci
lokalnej

f)

Kontrola: dotykowy, kolorowy ekran LCD

g) Stolik: żłobiona platforma
h) Monitoring zużycia foli FEP
i)

Oprogramowanie umożliwiające manualną edycję podpór automatycznych,
zróżnicowanie wysokości warstw w jednym procesie druku,

j)

Otwarty system żywic

3.3. Drukarka 3D w technologii FDM (Fused Deposition Modeling)
a)

Wielkość pola roboczego: min. 290x210x200mm

b) System dwóch niezależnie poruszających się głowic z systemami chłodzenia 360
stopni
c)

Wbudowana kamera

d) Obsługa wydruków: USB, WiFi, druk z pendrive’a, możliwość tworzenia sieci
lokalnej
e)

Średnica filamentu 1,75mm

f)

Czujnik końca filamentu

g) Grzany, elastyczny, fabrycznie zdejmowalny stolik roboczy
h) System sterowania APP Inteligent Control
i)

Obsługa formatów stl/obj/3MF/SLC

j)

Kolorowy ekran dotykowy 5”

3.4. Drukarki 3D w technologii FDM (Fused Deposition Modeling) – (10 sztuk)
a)

Wielkość pola roboczego: min. 280x250x300mm

b) Średnica filamentu 1,75mm
c)

Grzany stolik roboczy
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d) Liczba głowic: 1
e)

Wbudowane zasilanie zapasowe (power supply)

f)

Kontrola końca filamentu

g) Obsługa wydruków: USB, WiFi, druk z pendrive’a, możliwość tworzenia sieci
lokalnej
h) Kontrola bezpieczeństwa pracy: przerwanie druku przy nieautoryzowanym
otwarciu drzwiczek drukarki

4.

i)

Kontrola farmy drukarek za pomocą aplikacji chmurowej Polar Cloud z funkcją
indeksacji wydruków i historii urządzeń

j)

Autokalibrator (serwo) stolika roboczego

Zamawiający wymaga również:
4.1. Menu urządzeń w języku polskim oraz certyfikaty dla każdego z urządzeń CE.
4.2. Oprogramowanie umożliwiające projektowanie i nadzorowanie druku 3D na każdej z
drukarek 3D z jednostką sterującą oraz drukarką laserową kolorową z dupleksem
umożliwiającą archiwizację projektów wydruków i dokumentacji.
4.3. Materiały eksploatacyjne umożliwiające przeprowadzenie testów instalacyjnych i
pierwszego uruchomienia oferowanego wyposażenia.
4.4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu – kalibracja i kontrola wyposażenia
połączona z zaawansowanym szkoleniem praktycznym personelu (5 osób, 5 dni
roboczych) w okresie od 4 do 6 miesięcy od daty instalacji wyposażenia.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania
zamówienia (oferta wariantowa).

7.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7
Ustawy.
§ 2.
Termin wykonania zamówienia.

1.

Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: do 84 dni od daty zawarcia
umowy – parametr oceniany.

2.

W ofercie wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania umowy. Oferty
proponujące dłuższy termin wykonania umowy zostaną odrzucone.
§ 3.
Wymagane warunki serwisu przedmiotu zamówienia.

1.

Wykonawca zapewni w ramach ceny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową
drogą telefoniczną i internetową.

3.

Maksymalny czas reakcji serwisu 5 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia awarii. Przez
dzień roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i
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dni ustawowo wolnych od pracy. Przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający
rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego lub podjęcia diagnozy zdalnie
przez Internet, liczony od momentu zgłoszenia awarii. Za dni robocze, Zamawiający
przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.

Czas naprawy awarii do 30 dni liczony od dnia zgłoszenia do serwisu. Przez czas naprawy
Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii liczony do
momentu wykonania naprawy.

5.

Gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju licząc od dnia zgłoszenia awarii do dnia
wykonania naprawy.

6.

Gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami,
materiałami i kosztami pracy serwisantów.
§ 4.
Wymagany okres i warunki gwarancji przedmiotu zamówienia.

1.

Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach:
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na elementy przedmiotu zamówienia
z wyłączeniem lampy rentgenowskiej na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony – parametr oceniany.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych
przedmiotu zamówienia, w ciągu 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia przez obie strony.

3.

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu
rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

4.

W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniająca
wymagań zamawiającego zostanie odrzucona.

5.

Wykonawca może zaoferować gwarancję na okres dłuższy niż okres wymieniony w ust 1.

art. 4.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
§ 1.
Warunki udziału w postępowaniu.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy,
2) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 i 5- 8 ustawy. Zgodnie z art.
24 ust. 5 pkt 1 i 5- 8 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
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przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy;
d) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
art. 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
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§1
Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz inne
dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej
SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2.

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

3.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.
1) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie
XML o nazwie „JEDZ”.
2) Następnie
wejść
na
stronę
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu
JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać do
Zamawiającego w wersji elektronicznej za pomocą miniportalu wraz z ofertą., przed
upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia)
dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.

4.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do
wypełnienia w części IV: ,,Kryteria kwalifikacji‘’ jedynie do punktu a: ,,Ogólne
oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji’’ i nie musi wypełniać sekcji A,
B, C, D.

5.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.

6.

Ponadto Wykonawca wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym złoży:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do
podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo
musi w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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2) dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach
należy składać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
3) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom określony zakres (część)
zamówienia, musi to wykazać na Formularzu nr 3. Wykonawca wykonujący
zamówienie wyłącznie siłami własnymi również dołącza niniejszy formularz do
oferty.
§2
Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego
1.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Formularz nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich
wymaganych parametrów wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną proponowanego
sprzętu (należy podać nazwę i/lub symbol oferowanego sprzętu w sposób jednoznaczny i
nie budzący wątpliwości) wraz z szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu.
§3

Oświadczania i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
W celu potwierdzenia 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 przy użyciu poczty elektronicznej lub miniportalu w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust.5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
według wzoru stanowiącego Formularz nr 1. Wraz z złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne
§4
Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia
1.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
§ 4.1.
Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
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1.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
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9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:

terytorium

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2 – 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 2
pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się.

6.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
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której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
7.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty określone w ust. 1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.
§5

Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka
cywilna):
1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej
czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie
niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i
podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych,
przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie
potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww.
pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy
regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww.
pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki
cywilnej lub uchwałę.
2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się
udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza
oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) „Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi” - dotyczy
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie w formie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Oświadczenie te potwierdza spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
5) Dowód wniesienia wadium – dotyczy całego konsorcjum. Wadium może być
wniesione poprzez złożenie jednego lub oddzielnych dokumentów wadialnych przez
poszczególnych członków konsorcjum. Wadium wnoszone w pieniądzu może być
wnoszone w częściach przez poszczególnych członków konsorcjum, przez jednego z
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nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą
składać się na wadium w wysokości określonej w niniejszej SIWZ.
2.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3.

Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla
wszystkich podmiotów składających ofertę.

4.

Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego
i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

5.

Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.

6.

Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
§6
Forma dokumentów

1.

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia składane są w
oryginale w postaci elektronicznej, podpisanym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu,

2.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na adres email podany w SIWZ. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1991 ze zm.) w sprawie
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U.2018 r. poz. 1993)
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski
art. 6.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW.
§ 1.
Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków
zamówienia.
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1.

Pytania należy kierować drogą elektroniczną, przy użyciu
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
elektronicznej.

miniPortalu
lub poczty

2.

Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na
adres: iszulinska@chem.uw.edu.pl.

3.

Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków
zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez
Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.
§2
Forma porozumiewania się

1.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania TED.

3.

Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: iszulinska@chem.uw.edu.pl.

4.

W postępowaniu oświadczenia i JEDZ składa się w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę
wspólnie oraz podmiotów udostępniających swój potencjał, składane na formularzu JEDZ,
muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy.

5.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest
dedykowany formularz dostępny na ePUAP oraz udostępniony przez miniPortal.

6.

Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu
Rektora UW Zarządzeniu Rektora UW nr 81 z dnia 14 listopada 2017 r. opublikowanym
pod adresem:
http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4323/M.2017.297.Zarz.81.pdf
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
§3
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami

1.

Osoba uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Iwona Szulińska email: iszulinska@chem.uw.edu.pl

2.

Z osobą wymienioną w ust. 1 można kontaktować się od poniedziałku do piątku (za
wyjątkiem świąt) w godzinach 10.00 – 15.00.
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art. 7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia złotych 00/100),

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie
wniesie wadium.

3.

Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

4.

Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się w y ł ą c z n i e p r z e l e w e m na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata
kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku.
Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem
art. 10 § 1 ust. 7 SIWZ.

5.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego:
Nazwa rachunku: Uniwersytet Warszawski
Adres Odbiorcy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Nazwa i adres banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta bankowego: 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191
IBAN: PL 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191; Swift: BIGBPLPWXXX
z podaniem numeru przetargu (na przelewach numer rachunku należy wpisać w sposób
ciągły - bez spacji).

7.

Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie,
jeżeli przed terminem składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.
§ 2.
Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium.

1.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu.
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2.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

4.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.

5.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7.

Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy):
7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
7.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
art. 8.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
art. 9.
CENA OFERTY
§ 1.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.

Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto zawarta w
Formularzu oferty.

2.

Cena oferty musi być podana w PLN, wpisana czytelnie cyfrą netto i brutto w tabeli
zamieszczonej w formularzu ofertowym. Podana cena musi uwzględniać należny podatek
VAT. Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie cena brutto. Cena oferty musi zawierać
wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, musi uwzględniać
wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
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zamówienia (transport, ubezpieczenie, wniesienie do budynku i instalacja oraz cło i inne
opłaty związane z ewentualnym sprowadzeniem przedmiotu zamówienia z zagranicy).
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji obciążają wykonawcę
zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
3.

Należności wykonawcy będą regulowane w formie przelewu z rachunku zamawiającego
na rachunek wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.

4.

Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty.

5.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.

Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w
złotych polskich.

7.

Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w
stosunku do kwoty “OGÓŁEM”.
Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cenę oferty określoną w
formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
art. 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
§ 1.
Przygotowanie ofert

1.

Ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, Formularz oferty wg
wzoru zamieszczonego w dalszej części niniejszej SIWZ), wraz z załączonymi
dokumentami, oświadczeniami itd. składa się pod rygorem nieważności w języku polskim
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
udostępnionego przez miniPortal.

2.

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.

3.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych: .doc lub .docx. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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5.

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu
oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal. Ofertę wniosek należy złożyć w oryginale.

7.

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są
nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku
polskim.

8.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ podpisując ją za pomocą elektronicznego podpisu
kwalifikowanego. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać
się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

9.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
stanowiący
tajemnicę
jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).

10. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
11. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania Wykonawcy
wynika, że do reprezentowania Wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub
więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami
muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert
niezależnie od wyniku postępowania
§ 2.
Zmiana lub wycofanie ofert .
1.

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może
zmienić
lub
wycofać
ofertę.
Wykonawca
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty.

2.

Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko
jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu
powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Wycofanie oferty powoduje, że Zamawiający nie
będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania
ofert w postępowaniu.

3.

Wykonawca przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ może przed upływem
terminu składania ofert wycofać ofertę.

4.

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
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art. 11.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
§ 1.
Informacje o sposobie składania ofert.
1.

Miejsce i termin składania ofert:
1) Wykonawca, aby złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp
do formularzy do złożenia oferty oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć
ofertę wykonawca wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
2) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy
złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia
18.01.2019 r. do godz. 11:45.
3) Po upływie terminu złożenie oferty na miniPortalu nie będzie możliwe.
§ 2.
Otwarcie ofert

1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Administracji i
Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu
18.01.2018 r. o godz. 12.00 za pośrednictwem miniPortalu.

2.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.

3.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

4.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.
art. 12
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.
§ 1.
Kryterium wyboru ofert oraz ich znaczenie.
Cena

-

60% (C - 0,60)

Gwarancja -

11% (G - 0,11)

Czas dostawy

-

Parametry techniczne

5% (D - 0,05)
-

24% (P - 0,24)
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1.

Całkowita ocena (W) badanej oferty będzie liczona na podstawie wzoru:
Wn = 0,60·Cn + 0,11 Gn + 0,05 Dn + Pn
1)

Cena (C), maksimum 100 pkt., waga 60 %, będzie liczona ze wzoru:
Cn = 100 · Cnmin / Cn
Cn – cena oferty badanej (PLN, brutto)
Cnmin – najniższa cena z ofert (PLN, brutto)

2)

Gwarancja, (G), maksymalnie 100 pkt., waga 11 %, będzie liczona ze wzoru:
Gn= 100 · Gn / Gnmax
Gn – Oferowana gwarancja z oferty
Gnmax – Najdłuższa oferowana gwarancja z ofert.
Maksymalny oceniany okres gwarancji to 48 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia. W przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie okres gwarancji
dłuższy niż 48 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 48 miesięcy.

3)

Czas dostawy (D) (w dniach), maksimum 100 pkt., waga 5 %, będzie liczona ze
wzoru:
Dn= 100 · Dnmin / Dn
Dn – Oferowany czas dostawy z oferty
Dnmin – Najszybszy czas dostawy z ofert.
Minimalny oceniany czas dostawy to 28 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku,
gdy w ofertach zaproponowany zostanie czas krótszy niż 28 dni, do oceny ofert
zostanie przyjęte 28 dni.

4)

Parametry techniczne (P), maksimum 24 pkt., (waga 24 %), będzie sumą punktów:
Oferowany parametr:

Liczba
punktów.

Dodatkowa komora robocza o wymiarach nie mniejszych niż: 4 pkt
350x350x600
Ilość wymiennych komór procesowych: co najmniej 2 szt.

4 pkt

Wbudowana membranowa wytwornica azotu

4 pkt

System kierowania wiązką lasera: skaner galwanometryczny z 4 pkt
kompensacją temperatury oraz systemem DFM korygującym położenie
wiązki
Strategia ekspozycji laserowej pozwalająca na budowanie ostrych 4 pkt
narożników/krawędzi detalu i elementów cienkościennych poprzez
spiekanie pojedynczego wektora zamiast zamkniętej pętli konturowej.
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Zasada ochrony układu optycznego: komora z nadciśnieniem azotu 4 pkt
bezpośrednio za soczewką pola płaskiego oraz kurtyna z nawiewanego
azotu na szybę ochronną komory nadciśnienia
2.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.
§ 2.
Zasady korekty omyłek.

1.

Zamawiający poprawia w ofercie:
1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3)

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności:
a) błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo
podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług
b) błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług
c) błędny wynik działania matematycznego
odejmowania, mnożenia i dzielenia

wynikający

z

dodawania,

Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto liczbowo w Formularzu Oferty
4)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
art. 13.
ZAWARCIE UMOWY.

1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 Ustawy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.

3.

Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
art. 14.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
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Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
art. 15.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń.zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy.

2.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.

3.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust 2. wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniu o udzieleniu
zamówienia.

6.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony
prawnej).
……………….

ZATWIERDZAM
………………………………………..
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................................................

........................... dnia ..............

pieczęć firmowa wykonawcy)
OFERTA
Uniwersytetu Warszawskiego
Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Nr 120/21/2018 na: „Dostawę aparatury badawczej: drukarka 3d w technologii SLS,
drukarka 3d w technologii DLP, drukarka 3d w technologii FDM, farma drukarek 3d w
technologii FDM dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

.........................................................................................................................................................
pełna nazwa firmy wykonawcy

posiadając/ego/a siedzibę
.........................................................................................................................................................
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

.........................................................................................................................................................
województwo

powiat

.........................................................................................................................................................
telefon

telefax

............................................................ . pl.

...........................@..................

Internet: http:/

e-mail

nr identyfikacyjny NIP ...................................................................................................................
REGON .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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będący płatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami
SIWZ oświadczamy, że oferujemy:
1.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia:
łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ......... zł (słownie………………….)
cena netto - ……….… złotych, (słownie;…………………………………………………..)
obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - …………......… złotych.

2.

Cena ofertowa zawiera wszystkie przewidywane koszty wyliczone na podstawie zasad
wyceny określonych w art. 8 niniejszej SIWZ.

3.

Termin (okres) wykonania zamówienia ……… - parametr oceniany (wpisać nie więcej
niż 84 dni).

4.

Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia, wynoszący ………………………
miesięcy liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia (należy wpisać co
najmniej 12 miesięcy) – parametr oceniany.

5.

Oferujemy udzielenie okresu rękojmi wynoszący ……………………… miesięcy liczony
od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia.

6.

Czas reakcji serwisu wynosi ................................ pełnych dni.

7.

Oświadczamy, że serwis w okresie gwarancji realizowany jest bez dodatkowych kosztów
dojazdu i pobytu serwisantów naliczanych przez wykonawcę.

8.

Oferujemy drukarkę SLS z dodatkowymi parametrami:
Oferowany parametr:

Zakreślić
właściwe

Dodatkowa komora robocza o wymiarach nie mniejszych niż: 350x350x600

TAK/NIE

Ilość wymiennych komór procesowych: co najmniej 2 szt.

TAK/NIE

Wbudowana membranowa wytwornica azotu

TAK/NIE

System kierowania wiązką lasera: skaner galwanometryczny z kompensacją TAK/NIE
temperatury oraz systemem DFM korygującym położenie wiązki
Strategia ekspozycji laserowej pozwalająca na budowanie ostrych TAK/NIE
narożników/krawędzi detalu i elementów cienkościennych poprzez spiekanie
pojedynczego wektora zamiast zamkniętej pętli konturowej.
Zasada ochrony układu optycznego: komora z nadciśnieniem azotu TAK/NIE
bezpośrednio za soczewką pola płaskiego oraz kurtyna z nawiewanego azotu
na szybę ochronną komory nadciśnienia
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9.

Oświadczamy, że zaoferowane urządzenia spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa,
są fabrycznie nowe i nie były wcześniej wykorzystywane, np. w celach prezentacji.

10. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym warunkami
umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy (z załącznikami) – rozdział III
SIWZ oraz z opisem przedmiotu zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie
warunki zamawiającego bez zastrzeżeń i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
11. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.
12. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
14. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
15. Nr konta bankowego (rachunku) Wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za
fakturę: ………………………………..…………………………………
W przypadku zmiany powyższego numeru konta bankowego po terminie składania ofert,
zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.
16. Wykonawca jest:
1) mikroprzedsiębiorstwem

TAK

NIE

2) małym przedsiębiorstwem

TAK

NIE

3) średnim przedsiębiorstwem

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć
17. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:
1) Dowód wniesienia wadium.
2) Formularz Nr 2 - Oświadczenie dotyczące parametrów technicznych z załącznikami.
3) Formularz Nr 3 - Informacja dotycząca powierzenia podwykonawcom określonego
zakresu (część) zamówienia, lub wykonania zamówienia wyłącznie siłami własnymi.

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 1
Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/21/2018
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
(należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy)
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-361-132/2018 po
zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, oświadczam/-my , iż: (odpowiednie
zaznaczyć/wypełnić)
 nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 299), o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ,
 należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, co następujący wykonawca/wykonawcy,
……………………………………………………………….. (dane Wykonawcy)
……………………………………………………………….. (dane Wykonawcy)
którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.
UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz”
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.
3) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym
postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.
..............................

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

*właściwe zaznaczyć
grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 2
Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/21/2018
OŚWIADCZENIE
1.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry
zawarte Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.

W załączeniu przedstawiamy:
- specyfikację techniczną proponowanego sprzętu;

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

………………………………..
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FORMULARZ NR 2
Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi
Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/21/2018
Wykonamy całe zamówienie siłami własnymi.
Przy pomocy podwykonawców wykonamy następujące części zamówienia:

Opis części zamówienia, które Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom

Firma Podwykonawcy

2

3

1
1

2

3

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca wypełnia niniejszą tabelą
W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą
odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: …………..................
..............................

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY NR 120/21/2018
W dniu …................ w Warszawie, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr
NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:
Dziekana Wydziału Chemii dr hab. Andrzeja Kudelskiego, prof. UW
a …..................................................................................................................................................
zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez: …………………………………………...
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr 120/21/2018 na „Dostawę
aparatury badawczej: drukarka 3d w technologii SLS, drukarka 3d w technologii DLP,
drukarka 3d w technologii FDM, farma drukarek 3d w technologii FDM dla Wydziału
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego” została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność i wydać urządzenia
określone w ofercie z dnia … stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, zwane także
sprzętem.

2.

Szczegółowy zakres konfiguracji sprzętu został określony w specyfikacji technicznej /
opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Sprzęt
zostanie skompletowany i dostarczony przez Sprzedawcę. Cały sprzęt musi mieć
kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.

3.

Kupujący dopuszcza możliwość zmiany urządzeń zaproponowanych w ofercie na sprzęt
równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane urządzenia
zostały wycofane z produkcji po terminie składania ofert. Parametry nowego sprzętu
należy uzgodnić z Kupującym. Kupujący winien zaakceptować nowy sprzęt.

4.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do pomieszczeń wskazanych przez
Kupującego w jego siedzibie. Koszty wydania sprzętu spoczywają na Sprzedawcy, a w
szczególności konieczność ubezpieczenia na czas transportu.

5.

Kupujący zobowiązuje się odebrać sprzęt i zapłacić cenę określoną w § 5 niniejszej
umowy.
§2

1.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać sprzęt w terminie do …... dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………………

2.

Sprzedawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Kupującym terminu dostawy przedmiotu
niniejszej umowy w terminie minimum trzy dni robocze przed planowaną dostawą. Za dni
robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych
określonych w Zarządzeniu Rektora UW Nr 81 z dn. 14 listopada 2017 r. w sprawie dni
wolnych od pracy w 2018 roku.
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§3
Do obowiązków Sprzedawcy należy:
1) wydanie sprzętu zgodnie z zapisami § 1 i § 2 niniejszej umowy,
2) w celu zapoznania się z warunkami wprowadzenia i ustawienia urządzenia w
pomieszczeniu, Kupujący zaleca dokonanie przez Sprzedawcę wizji lokalnej,
połączonej z oglądaniem pomieszczenia i dróg komunikacyjnych. Kupujący nie będzie
ponosił żadnych konsekwencji wynikających z zaniechań, zaniedbań lub błędów
pomiarowych Sprzedawcy. Urządzenie musi mieć możliwość wprowadzenia do
pomieszczenia przez istniejące drogi komunikacyjne, bez konieczności demontażu
okien i ścian.
3) odebranie na swój koszt w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, licząc od daty
powiadomienia Sprzedawcy, całości lub części sprzętu, do której Kupujący zgłosił
zastrzeżenia,
4) uruchomienie sprzętu,
5) udzielenie wszelkich wyjaśnień dotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydanie
posiadanych przez siebie dokumentów dotyczących urządzeń, w szczególności
gwarancji,
6) udzielenie instruktażu w zakresie obsługi sprzętu,
7) dokonywanie napraw i przeglądów gwarancyjnych,
8) każdorazowe wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.
§4
Do obowiązków Kupującego należy:
1) zapewnienia nadzoru formalnego nad realizacją przedmiotu umowy,
2) dokonanie odbioru końcowego, w formie pisemnego protokołu odbioru,
dostarczonych urządzeń, najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych,
licząc od daty dostarczenia sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,
lub zgłoszenie zastrzeżeń na piśmie,
3) odebranie od Sprzedawcy kompletu dokumentów oraz gwarancji i instrukcji
użytkowania urządzeń,
4) terminowa zapłata za urządzenia zgodnie z postanowieniami § 5 i § 6 niniejszej
umowy.
§5
1.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę zawierającą podatek VAT, określoną w formularzu
oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy w wysokości ……….. zł (słownie
złotych: …………….100), w tym:
kwota netto …….... zł (słownie złotych: ……………………………………………........ ),
oraz należny podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie
powstania obowiązku podatkowego.

33

Przetarg nieograniczony Nr 120/21/2018
„Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II”
umowa nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-00
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I
„Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”
Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2.

Cena obejmuje również wszystkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu
umowy do Kupującego, transportem, ubezpieczeniem, dokumentacją niezbędną do
normalnego użytkowania oraz instruktażem w zakresie obsługi sprzętu.
§ 6.

1.

Należność Sprzedawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Kupującego na rachunek
Sprzedawcy nr ………………………………………, po doręczeniu prawidłowo
wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych
urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Kupującego.

2.

Kupujący zapłaci fakturę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia
Kupującemu.

3.

Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku
bankowego Kupującego kwotą płatności.

4.

Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności na osobę
trzecią oraz dokonywać potrąceń.
§ 7.

1.

Sprzedawca udziela bezpłatnej gwarancji na okres .......... miesięcy, liczony od daty
protokolarnego odbioru przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń) przedmiotu umowy.

2.

W przypadku wystąpienia awarii w okresie, o którym mowa w ust. 1, Kupujący
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

3.

Sprzedawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku
konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Kupującego, Sprzedawca zapewni
własnym staraniem i na własny koszt demontaż sprzętu, transport do miejsca naprawy i z
powrotem, ubezpieczenie na czas naprawy i transportu oraz ponowny montaż i
uruchomienie sprzętu w tym samym miejscu w siedzibie Kupującego.

4.

W razie konieczności naprawy warsztatowej, trwającej powyżej 14 dni kalendarzowych,
jakiegokolwiek modułu/części urządzenia, Kupującemu przysługuje prawo żądania
zapewnienia przez Sprzedawcę, na czas naprawy w pełni sprawnego modułu/części
zastępczej.

5.

Przy dokonywaniu napraw, Kupujący żąda stosowania oryginalnych części zamiennych.

6.

Szczegółowe warunki dokonywanych napraw gwarancyjnych:
1) dokonywanie napraw sprzętu w terminach i na zasadach określonych w ofercie
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy,
2) w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, przy
następnej awarii Kupującemu przysługuje wymiana tego podzespołu na nowy, taki
sam lub inny o co najmniej takich samych parametrach,
3) okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

7.

Sprzedawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, liczony od
daty protokolarnego odbioru przez obydwie Strony.
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§8
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem nieważności
§9
Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
1) wszczęto w stosunku do Sprzedawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne;
2) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
stosownie do postanowień art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) Sprzedawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, bez pisemnej akceptacji Kupującego,
lub nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa i nie przystępuje do właściwego
wykonania przedmiotu umowy, pomimo wezwania przez Kupującego do działania zgodnie
z przepisami prawa i zapisami niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w
terminie 3 dni roboczych od daty wezwania przez Kupującego,
4) zwłoka w terminowym realizowaniu umowy przekracza 10 dni kalendarzowych, licząc od
daty określonej w § 2 niniejszej umowy,
§ 10
Sprzedawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Kupujący bez uzasadnionej na piśmie
przyczyny, odmawia dokonania odbioru działających urządzeń.
§ 11
1.

Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
1) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % ceny
brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 0,5%
ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki
potwierdzony przez przedstawiciela Kupującego,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy – w wysokości 20%
ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy kary umowne:
1) za nieodebranie przedmiotu umowy, przy braku zgłoszenia zastrzeżeń – w wysokości
0,5 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego – w wysokości 20%
ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) suma kar za zwłokę w odebraniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 10% ceny
brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3.

Kary należne Kupującemu zostaną wpłacone na rachunek Kupującego w terminie 30 dni
od pisemnego wezwania do ich uregulowania. Należność z tytułu kar umownych Kupujący
może potrącić z należności Sprzedawcy.
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4.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

uzupełniającego

§ 12
Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych,
znaków ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń,
technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.
§ 13
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.

2.

Kupujący dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, które będą
mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w
chwili jej zawarcia lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr
rachunku bankowego),
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji niniejszej 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 po terminie składania ofert. Parametry nowego sprzętu
wymagają uzgodnienia i akceptacji Kupującego.

3.

Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy z
zastrzeżeniem § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
§ 14

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:
1) ze strony Kupującego: ………………………………… tel.: …………..……….,
2) ze strony Sprzedawcy: ………………………………… tel.: ………..………….,
§ 15
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy dla siedziby
Kupującego.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 17
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
…………...........................

….....................................

Sprzedawca

Kupujący
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