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Rozdział I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

 

Zamawiający: 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 

02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 

NIP: 525-000-92-75; REGON: P-000326061 

Adres strony internetowej Zamawiającego: 

http://www.ifpan.edu.pl  

 

Postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prowadzi Pełnomocnik Zamawiającego:  

Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna,  

ul. Borowego 5 lok. 10, 01-357 Warszawa  

Miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji:  

Al. Wojska Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa 

Tel. : (+48) 22 241 17 14, e-mail: zamowienia@bsskancelaria.pl 

Godziny pracy biura: 9.00-17.00 

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm., dalej „ustawa” lub „uPzp”),  

o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: ZP/8/IFPAN/2020/LS. Wykonawcy 

zobowiązani są do powoływania się na ww. numer postępowania we wszystkich dokumentach składanych do 

Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), mają 

zastosowanie przepisy ustawy.  

 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej 

temperaturze i polu magnetycznym wraz z instalacją i szkoleniem (zadanie 1) oraz dostawa materiałów niezbędnych 

do prowadzenia badań magnetotransportu topologicznych nanoprzyrządów (zadanie 2) - służących do realizacji 

zadań w ramach projektu pt. Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią 

Topologiczną.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

38540000-2, 38000000-5, 38500000-0, 31140000-9, 31630000-1 

4. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad  

i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie 

http://www.ifpan.edu.pl/
tel:%28%2B48%29%2022%C2%A0241%2017%2014
mailto:zamowienia@bsskancelaria.pl
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przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne 

muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. 

 

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. 

Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach projektu Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i 

Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w programie 

Międzynarodowe Agendy Badawcze (konkurs nr 2/2015) nr projektu MAB/2017/1. Przedmiot zamówienia jest 

współfinansowany w ramach umowy uzupełniającej nr MAB/2017/1-AS/2. 

 

 

Rozdział IV. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować cały przedmiot zamówienia.   

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) uPzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp. 

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 

Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wymagany termin wykonania zamówienia: 35 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

 

Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.   
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Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:  

 

 dwie dostawy systemu do szerokopasmowej Globalnej Spektroskopii Fal Spinowych (GSWS) do 

wykonywania badań w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym o wartości co najmniej 200 000 zł brutto 

każda z nich  

 

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich 

przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 

jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 

1 uPzp, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, przedstawiając w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikać: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

Zobowiązanie powinno być złożone wraz z ofertą i powinno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela 

podmiotu.  

5. Zamawiający, zgodnie z art. 22 a ust. 3 uPzp oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 uPzp.  

6. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na potencjale którego 

Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację  finansową lub ekonomiczną  

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
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1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1) 

 

Rozdział VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych  

w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218-221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-

309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, 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 przestępstwo, o którym mowa w pkt 2)  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 

przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a 

także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 

usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1240); 
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11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 uPzp, może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w ust. 3.  

5. Podstawy wykluczenia odnoszą się do następujących sekcji formularza JEDZ: 

 

Formularz JEDZ – Część III – Podstawy wykluczenia Podstawy wykluczenia przewidywane w SIWZ 

Sekcja A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI 

SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

Art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp – w zakresie który 

stanowi implementację art. 57 ust. 1 dyrektywy 

2014/24/UE, tj. w zakresie następujących przestępstw: 

1) udział w organizacji przestępczej – o którym mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy Pzp – w odniesieniu 

do art. 258 Kodeksu karnego; 

2) korupcja – o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a 

ustawy Pzp – w odniesieniu do  art. 228-230 a lub 250 

a Kodeksu karnego lub art. 46 lub art. 48 ustawy o  

sporcie; 

3) nadużycie finansowe – o którym mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 13 lit. c ustawy Pzp; 

4) przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa 

związane z działalnością terrorystyczną – o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. b ustawy Pzp; 

5) pranie pieniędzy lub  finansowanie  terroryzmu – o 

którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy Pzp 

– w odniesieniu do art. 165a lub art. 299 Kodeksu 

karnego; 

6) praca dzieci i inne formy handlu ludźmi – o którym 

mowa w art. 24  ust. 1 pkt 13 lit. a – w odniesieniu do 

art. 189 a Kodeksu karnego. 

Sekcja B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ 

PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZZENIE 

SPOŁECZNE 

Art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp 
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Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje 

obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa 

socjalnego i prawa pracy? 

Art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp – w zakresie 

przestępstw  wskazanych w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy Pzp – w odniesieniu 

do art. 181-188 lub art. 218-221 Kodeksu karnego; 

2) art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp. 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 

zawodowego? 
 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? 
Art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp. 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów 

spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia? 

 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 

wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 

podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób 

zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o 

udzielenie zamówienia? 

Art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 

wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, 

wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub 

wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została 

rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało 

odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w 

związku z tą wcześniejszą umową? 

 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 

a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 

dostarczaniu informacji wymaganych do 

weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 

weryfikacji spełniania kryteriów kwalifikacji; 

b) nie zataił tych informacji; 

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 

potwierdzające wymagane przez instytucję 

zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz nie 

przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 

wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, 

pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu 

nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 

wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć 

istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 

kwalifikacji lub udzielania zamówienia? 

Art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp 

Sekcja D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE  

MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH 

KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 

INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU  

ZAMAWIAJĄCEGO. 

Art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp – w zakresie 

przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy 

Pzp – w odniesieniu do art. 270-298 i 300-309 Kodeksu 

karnego 

Art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp 

Art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp. 
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Rozdział VIII. PODWYKONAWCY  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane, zgodnie z ust. 3 poniżej.  

3. Zgodnie z art. 36b ust. 1 uPzp Zamawiający żąda podania w części II lit. D Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ) informacji w zakresie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie zamówienia.      

 

Rozdział IX. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

1. Do oferty Wykonawca winien załączyć aktualne na dzień składania ofert:  

1) Oświadczenie Wykonawcy - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, wypełniony w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ (wzór JEDZ- załącznik nr 5 do SIWZ), zawierający w 

szczególności informacje dotyczące: 

a) braku podstaw do wykluczenia (część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 

1 uPzp)  

b) warunków udziału w postępowaniu (część IV dotycząca kryteriów kwalifikacji, przy czym Wykonawca może 

ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α. Wykonawca nie musi zatem wypełniać żadnej z pozostałych 

sekcji (A-D) w części IV JEDZ dotyczącej kryteriów kwalifikacji). 

c) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeśli jest już 

wiadome Wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 4, jeśli Wykonawca polega 

na zasobach podmiotu trzeciego (w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym).  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa powyżej, będą stanowić wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.  

3. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.  

Wykonawca może sporządzić formularz JEDZ z wykorzystaniem: 
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 załącznika nr 5 do SIWZ; 

 wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 

2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

 narzędzia udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/welcome. 

 

Zamawiający informuje, że w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ, Urząd Zamówień Publicznych (dalej „UZP”) 

udostępnił „Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia” na stronie internetowej pod 

adresem:  https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

 

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, bez względu na to czy 

korzystał z narzędzia ESPD, Wykonawca podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 

przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), JEDZ składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza w szczególności spełnianie 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. Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp.  

6. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw 

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału  

w postępowaniu, wraz z ofertą,  składa także oświadczenie JEDZ dotyczące także tego podmiotu (podpisane przez 

ten podmiot).  

 

 DOKUMENT SKŁADANY PO OTWARCIU OFERT 

8. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23) uPzp, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w przedmiotowym postepowaniu.  

 

 DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

dotyczących: 

 

1) spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

 

a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.  

 

b) dowodów potwierdzających, że dostawy wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 

 

2) braku podstaw wykluczenia, tj.: 

 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz 21 

uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

b) 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 (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) 

 

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa  

w ust. 9 pkt 2) składa każdy z nich.  

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 2) lit. a), 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 uPzp.  

12. Dokument, o którym mowa w ust. 11, powinien być powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

13. 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. 11, 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. Przepis ust. 12 

stosuje się.  
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14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 2) lit. 

a), składa dokument, o którym mowa w ust. 11, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp. 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. 12 stosuje się.  

15. 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, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

16. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia  

w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Jeśli 

wskazane przez Wykonawcę do pobrania ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda przedstawienia 

przez Wykonawcę tłumaczenia tych dokumentów na język polski.  

 

17. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw 

wykluczenia, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów, o których mowa 

w ust. 9 pkt 2).  

18. Forma składanych dokumentów:  

1) dokumenty powinny być złożone w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  

27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 - dalej “Rozporządzenie”) 

2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem 

3) oświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

4) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 

19. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 

Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, 

o ile są one aktualne. 
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20. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

21. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 

wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

22. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Rozdział X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Informacje ogólne: 

 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

przy użyciu: 

a) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

b) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /IFPAN/Przetargi, znajdującej się na platformie 

ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

c) poczty elektronicznej na adres: zamowienia@bsskancelaria.pl 

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 lub 

wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w: 

a) Instrukcji korzystania z miniPortalu pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf,  

b) Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal . 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany 

lub wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 

na adres skrzynki ePUAP lub datę wpływu na ww. adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące 

znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego). 

6) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są 

na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz zostały wskazane na stronie internetowej 

Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania, pod adresem: 

http://www.ifpan.edu.pl/przetargi (załączniki nr 10 i 11 do SIWZ) 

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 

a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r, poz. 1010)  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
http://www.ifpan.edu.pl/przetargi
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b) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, błędnego adresu skrzynki ePUAP, numeru 

telefonu, adresu e-mail lub numeru sprawy, 

c) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących 

„rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione w 

pieniądzu. 

2. Złożenie oferty oraz dokumentów wymaganych wraz z ofertą: 

 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia / zmiany / wycofania oferty dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

Ofertę należy przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: IFPAN/Przetargi, znajdującą się 

na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal . 

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 

miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania, pod 

adresem http://www.ifpan.edu.pl/przetargi 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty 

elektronicznej, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

 

Uwaga! Pobrany klucz publiczny do zaszyfrowania oferty nie może zostać zmieniony. Aby prawidłowo 

zaszyfrować ofertę należy użyć klucza w formacie pobranym z miniPortalu/ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca szyfruje ofertę jednokrotnie. 

 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 

.doc, .docx, .odt, .pdf, .txt, .rtf, .ppt,  lub .pptx (zaleca się format .pdf) i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania  

z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale, nie dopuszcza się skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

3) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), który wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4) Po załączeniu oferty na ePuap pojawi się komunikat na dole formularza: podpisz i wyślij lub wyślij bez podpisu. 

Podpisanie w tym miejscu profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym NIE OZNACZA podpisania 

oferty. Oferta i dokumenty wraz z nią składane muszą zostać najpierw podpisane (zaleca się każdy plik 

osobno), następnie skompresowane do formatu zip i zaszyfrowane aplikacją. Podpisanie formularza 

wysyłkowego ePUAP nie oznacza prawidłowego opatrzenia oferty podpisem, w takim przypadku Wykonawca 

wyśle ofertę bez podpisu.  

5) Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne.  

6) 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 oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pomocą Formularza 

do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonej 

oferty. 

9) Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty powinno pochodzić od osoby umocowanej do reprezentowania 

Wykonawcy. W razie potrzeby, do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo. 
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10) Wszelkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu wskazanego przez dostawcę 

usługi zaufania, wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego dla osób podpisujących. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):  

1) 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 (Formularz do komunikacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

zamowienia@bsskancelaria.pl 

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się: 

numerem ogłoszenia (TED) lub ID postępowania lub numerem postępowania: ZP/8/IFPAN/2020/LS.  

3) 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 wskazany w pkt 1) adres e-mail. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w 

sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Za datę przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 3) powyżej przyjmuje się datę ich wpływu na serwer 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku zwrócenia się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, pytania przesłać  

w wersji elektronicznej również w formie umożliwiającej edycję treści tego dokumentu. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Lidia Szczęsna, w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.  
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Rozdział XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:  

50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto w Banku BGK nr rachunku 58 1130 1017 0013 

4373 9820 0001 wskazując w tytule przelewu: „WADIUM - przetarg pn. Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej 

oraz materiałów do badań wraz z instalacją i szkoleniem, nr ref.: ZP/8/IFPAN/2020/LS.  

4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w postaci elektronicznego oryginału dokumentu 

wadialnego, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego wystawienia 

(wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) lub złożyć przed upływem terminu 

składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w Rozdz. X ust. 3 pkt 1).  

Nie dopuszcza się wniesienia wadium w postaci kopii (np. jako skan lub zdjęcie) poręczenia lub gwarancji, które 

zostało wystawione w formie pisemnej.  

6. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać: 

1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego)   

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem 

3) kwota gwarancji/poręczenia 

4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą 

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgłoszone przez Zamawiającego 

w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp.  

7. Dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) nie 

może być utrudnione. w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie 

gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to 

z przepisów prawa. 

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa Pzp.  

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci 

wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zwolnieniu 

wadium. 
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Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert.   

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 

nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

 

Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Na ofertę składają się:  

 wypełniony i podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego formularz oferty - 

sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z odpowiednim formularzem 

asortymentowo-cenowym, którego wzór stanowią załączniki nr 3 A i 3 B do SIWZ.  

 

UWAGA:  

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 3 A należy złożyć w przypadku występowania obowiązku 

podatkowego po stronie Zamawiającego (dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek 

doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: a) wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, b) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego 

przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT).  

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 3 B należy złożyć w przypadku braku obowiązku 

podatkowego po stronie Zamawiającego.  

 

Formularz oferty wraz z formularzem asortymentowo-cenowym będą stanowić treść oferty, w związku z tym nie 

podlegają one uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 uPzp.  

 

2. Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenie JEDZ, w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ; 

 

2) dokument, z którego wynika uprawnienie do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu 

elektronicznego),  chyba, że Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.), a Wykonawca 

wskazał to wraz ze złożeniem oferty.  
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Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub mieć postać aktu notarialnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

3) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

- w przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców  (np. konsorcjum, spółka cywilna), 

sporządzone zgodnie z wymogami ustawowymi, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym prawnie upoważnionych przedstawicieli lub mieć postać aktu notarialnego w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo notarialnie poświadczonej kopii 

pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

4) dokumenty potwierdzające parametry techniczne, o których mowa w Rozdz. XVI ust. 2 pkt 2) - fakultatywnie, 

na potrzeby uzyskania punktów w kryterium oceny ofert  

 

5) inne oświadczenia oraz dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ 

 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

3. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w Rozdz. X.   

4. W przypadku podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczenia za zgodność  

z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, do oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  

i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

5. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna) 

obowiązują następujące postanowienia: 

1) Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 3). Przyjmuje 

się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za 

zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów; 

3) Elektroniczne kopie dokumentów dotyczące poszczególnych Wykonawców muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez wyznaczonego przez nich 

pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą cały przedmiot zamówienia. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy uPzp oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
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stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których 

się nie ujawnia jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnym pliku z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, 

które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia  

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

4) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 uPzp, 

a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji 

kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

 

Rozdział XIV. MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w Rozdziale X, w terminie do dnia 28 maja 2020 r., do godz. 10.00 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty na 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: IFPAN/Przetargi znajdującą się na platformie ePUAP pod 

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Pełnomocnika Zamawiającego znajdującym się pod adresem: Al. Wojska Polskiego 

41 lok. 41, 01-503 Warszawa dnia 28 maja 2020 r. o godz. 10.30.  

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji 

Pełnomocnika Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust. 4. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest 

poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ifpan.edu.pl/przetargi informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://www.ifpan.edu.pl/przetargi
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

10. W przypadku, gdy oferta została złożona po terminie wskazanym w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę o jej złożeniu po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 84 

ust. 2 uPzp.  

 

Rozdział XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   

1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, cenę netto, wartość 

podatku VAT oraz całkowitą cenę (brutto) za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna wynikać 

z kalkulacji zawartej w formularzu asortymentowo-cenowym, w którym Wykonawca ma obowiązek przedstawić ceny 

za poszczególne elementy zamówienia, zgodnie z instrukcjami tam zawartymi.  

2. Cena oferowana przez wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacjom i obowiązuje przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

3. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a także wszystkie podatki obowiązujące 

na terenie RP.  

4. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia.  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami i terminem realizacji podanymi przez Wykonawcę w ofercie wyrażonymi 

słownie oraz liczbą, za prawidłowe Zamawiający uzna wartości wyrażone liczbą, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

ustawy Pzp. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez 

uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto. Zamawiający w 

takim przypadku zastosuje zapisy pkt. 7. 

9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 

12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy 

z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2018 r. poz. 167 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia 

należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku 

uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 



 

Strona 20 z 24 

będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych 

(cło). 

10. W przypadku błędnych obliczeń Wykonawcy w Formularzu ofertowym Zamawiający dokona poprawy omyłki 

rachunkowej na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej netto. 

11. Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

Rozdział XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana oferta zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie  

z poniższymi zasadami:  

 

1) cena brutto oferty (C) - max 60 pkt 

 

W ramach kryterium Ceny ocenie będzie podlegała cena brutto oferty za wykonanie całości zamówienia, a do oceny 

Zamawiający posłuży się wzorem:  

 
                              Najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie 

                      C = -------------------------------------------------------------------------------  x 60 pkt 
                                                 Cena za wykonanie całości zamówienia badanej oferty  

 

 

2) parametry techniczne (PT) - max 40 pkt  

 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zwiększenie zakresu pracy systemu 

GSWS w częstotliwościach od 2 GHz do 40 GHz (w odniesieniu do wymaganych  

5 GHz - 35 GHz). 

20 pkt 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zwiększenie zakresu temperatury  

w pomiarach GSWS od 4 K do 400 K (w odniesieniu do wymaganych 8 K - 400 K).  
20 pkt 

 

Spełnianie parametrów ocenianych w ramach niniejszego kryterium, Wykonawca zobligowany jest potwierdzić 

dokumentem (w języku polskim lub angielskim) pochodzącym od producenta (np. karta katalogowa produktu, 

specyfikacja techniczna, instrukcja obsługi, materiał informacyjny itp.), który należy załączyć do oferty. 

L.p. Kryterium  

 

Waga kryterium 

 

Maksymalna liczba 

punktów do uzyskania  

w ramach kryterium 

1. Cena (C) 60 % 60 pkt  

2. Parametry techniczne (PT) 40 % 40 pkt  

 RAZEM 100 % 100 pkt  
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3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów  

w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.  

 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali w złożonych ofertach. 

 

Rozdział XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

1. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty lub właściwego aktu rejestracyjnego. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający żąda przedstawienia przed zawarciem umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu niezbędnych danych i informacji do uzupełnienia umowy (w tym danych osoby, która 

będzie zawierała umowę w imieniu Wykonawcy oraz danych kontaktowych wskazywanych w umowie).  

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia 

ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 

 

Rozdział XVIII. WZÓR UMOWY  

1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy nie mogą naruszać 

postanowień art. 144 ust. 1 uPzp. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie  

z postanowieniami wzoru umowy.  

 

Rozdział XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
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Rozdział XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 

1) 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. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) powyżej 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. 

4) Jeżeli Zamawiający 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 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. 
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Rozdział XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy o zamówienie publiczne:    

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”, informujemy, że:  

1) administratorami Pani/Pana danych osobowych są:  

Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa oraz Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna, ul. 

Borowego 5 lok. 10, 01-357 Warszawa, miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Al. Wojska 

Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa), tel : (+48) 22 241 17 14 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie jest Pan Paweł Markiewicz, adres e-mail: iodo@ifpan.edu.pl; 

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 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” lub ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do 

informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez 

Zamawiającego 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 20 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

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

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

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

*  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. 

**  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. 
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Rozdział XXII. ZAŁĄCZNIKI   

 

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 Formularz oferty  

Załącznik nr 3 A i 3 B  Formularz asortymentowo-cenowy 

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 JEDZ 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne  

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem 

środka zapobiegawczego  

Załącznik nr 8 Wzór umowy  

Załącznik nr 9 Wykaz dostaw  

Załącznik nr 10 Identyfikator postępowania 

Załącznik nr 11 Klucz publiczny 

  


