Dz.U./S S198
13/10/2018
447492-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1 / 18

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447492-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2018/S 198-447492
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Zakupów Projektowych, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, 2p., pok. 207, ul. Żwirki i Wigury 63
Warszawa
02-091
Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Jurczak-Nosińska
Tel.: +48 225720311
E-mail: azp@wum.edu.pl
Faks: +48 225720722
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wum.edu.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wum.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II, w podziale na pakiety,
znak sprawy AZP/Z-070/2018
Numer referencyjny: AZP/Z-070/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
38000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II, w podziale na pakiety:
Pakiet 1: Dostawa komory laminarnej – 2 szt.;
Pakiet 2: Dostawa laboratoryjnej wagi analitycznej;
Pakiet 3: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej;
Pakiet 4: Dostawa naczynia dewara do przechowywania materiału;
Pakiet 5: Dostawa laboratoryjnego bloku grzejnego z wytrząsaniem;
Pakiet 6: Dostawa inkubatora CO2;
Pakiet 7: Dostawa systemu do pozyskiwania ultra czystej wody;
Pakiet 8: Dostawa czytnika płytek;
Pakiet 9: Dostawa czytnika chemiluminescencji;
Pakiet 10: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w kropli i w kuwecie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń oraz
wyposażenia, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących
odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.10 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 1: Dostawa komory laminarnej – 2 szt
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup komory laminarnej – 2 szt..
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru,
przy czym w odbiorze urządzeń uczestniczy przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.
2) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie
sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
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5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II wspófinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania Nr
RPMA.01.01.00-14-8476/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w
wysokości 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium
przed upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, załączyć do oferty

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 2: Dostawa laboratoryjnej wagi analitycznej
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38311100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup laboratoryjnej wagi analitycznej – 1 szt.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru,
przy czym w odbiorze urządzeń uczestniczy przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.
2) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie
sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II wspófinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania Nr
RPMA.01.01.00-14-8476/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w
wysokości 100 PLN (słownie: sto złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem
terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, załączyć do oferty

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 3: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

13/10/2018
S198
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 18

Dz.U./S S198
13/10/2018
447492-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5 / 18

Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
39711120

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zamrażarki niskotemperaturowej – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.3 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru,
przy czym w odbiorze urządzeń uczestniczy przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.
2) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie
sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II wspófinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania Nr
RPMA.01.01.00-14-8476/17-00
II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium,
w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, załączyć do oferty

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 4: Dostawa naczynia dewara do przechowywania materiału
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup naczynia dewara do przechowywania materiału – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.4 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru,
przy czym w odbiorze urządzeń uczestniczy przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.
2) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie
sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II wspófinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania Nr
RPMA.01.01.00-14-8476/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium,
w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, załączyć do oferty

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 5: Dostawa laboratoryjnego bloku grzejnego z wytrząsaniem
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup laboratoryjnego bloku grzejnego z wytrząsaniem – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.5 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru,
przy czym w odbiorze urządzeń uczestniczy przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.
2) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie
sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II wspófinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania Nr
RPMA.01.01.00-14-8476/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w
wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, załączyć do oferty

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 6: Dostawa inkubatora CO2
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nkubatora CO2 – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.6 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru,
przy czym w odbiorze urządzeń uczestniczy przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.
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2) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie
sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II wspófinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania Nr
RPMA.01.01.00-14-8476/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium,
w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, załączyć do oferty

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 7: Dostawa systemu do pozyskiwania ultra czystej wody
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
42912330

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, POLSKA
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu do pozyskiwania ultra czystej wody – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.7 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru,
przy czym w odbiorze urządzeń uczestniczy przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.
2) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie
sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II wspófinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania Nr
RPMA.01.01.00-14-8476/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w
wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed
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upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, załączyć do oferty
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 8: Dostawa czytnika płytek
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup czytnika płytek – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.8 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru,
przy czym w odbiorze urządzeń uczestniczy przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.
2) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie
sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II wspófinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania Nr
RPMA.01.01.00-14-8476/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w
wysokości 400 PLN (słownie: czterysta złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, załączyć do oferty

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 9: Dostawa czytnika chemiluminescencji
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup czytnika chemiluminescencji – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.9 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru,
przy czym w odbiorze urządzeń uczestniczy przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.
2) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie
sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II wspófinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania Nr
RPMA.01.01.00-14-8476/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w
wysokości 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium
przed upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, załączyć do oferty

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 10: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w kropli i w kuwecie
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup spektrofotometru do pomiaru w kropli i w kuwecie – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.10 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru,
przy czym w odbiorze urządzeń uczestniczy przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.
2) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1b, 02-097
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie
sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
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4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II wspófinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania Nr
RPMA.01.01.00-14-8476/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w
wysokości 800 PLN (słownie: osiemset złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, załączyć do oferty

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: Pakiet 1, 3, 4, 6, 9, 10: wykazu dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –
stanowiący Załączniku nr 8 do SIWZ.
Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał jedną dostawę szeroko rozumianego sprzętu laboratoryjnego,
O wartości nie mniejszej niż:
Pakiet 1, 9: 50 000,00 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy);
Pakiet 3, 4, 6, 10: 20 000,00 PLN (słownie zł: dwadzieścia tysięcy);
Pakiet 2, 5, 7, 8: nie wymagane.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dostawy objęte więcej niż jednym Pakietem, wystarczającym
jest wykazanie dostaw jw. dla pakietu o największej wartości, którego oferta dotyczy. Wykaz dostaw należy
przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany modelu oferowanego sprzętu, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku,
gdy model sprzętu został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii
produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo
dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie,
2) w przypadku gdy model urządzenia został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez producenta
modelem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany oferowanego urządzenia, na urządzenie
posiadające co najmniej parametry takie jak model oferowany i z punktu widzenia technicznego lub
technologicznego zapewnia uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego funkcjonalności lub lepszych parametrów
pracy, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie,
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Dział Zakupów Projektowych, pok. 207,
ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W oparciu o art. 93 ust. 1a ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia, jeżeli środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający stosuje art 24 aa ust. 1 ustawy.
3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni
Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 Rozdziału VIII SIWZ,
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązani są
złożyć dokumenty i oświadczenia (z zastrzeżeniem Rozdziału VIII ust. 11 SIWZ), określone w Rozdziale IX ust.3
pkt 1) i 2) SIWZ.
2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
zobowiązani są złożyć nw. dokumenty określone w Rozdziale IX ust. 3 pkt 3) SIWZ:
4. Dokumenty w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Informacja skierowana do osób fizycznych, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”,
Zamawiający informuje Panią/Pana, że:
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Reprezentowany przez Rektora WUM;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: adres email: iod@wum.edu.pl , tel.: +48 22 57 20 320;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady
oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów
operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan: na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 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;
9. 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 podst. 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
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp (Rozdział XXXII SIWZ)
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018

13/10/2018
S198
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

18 / 18

18 / 18

