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ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiającym jest:
Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych
Polskiej Akademii Nauk
Adres: ul. Bedrzycha Smetany 2, 00-783 Warszawa
NIP: 7011013688 // PL7011013688, Regon: 387899800
Strona internetowa: http://www.imol.institute
Platforma zakupowa, na której prowadzone jest postępowanie:
https://platformazakupowa.pl/pn/imol
Konto bankowe (dot. wpłaty wadium): PL 31 1130 1017 0020 1582 5520 0001 (SWIFT: GOSKPLPW)

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie art. 132
ustawy Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ stosuje się
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz
Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury badawczej dla Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i
Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk dalej zwanym IMOL PAN i jest podzielone na trzy części.
1.1. Część I dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do miejsca wykonywania
badań;
1.2. Część II dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym
Zamawiający wykonuje badania;
1.3. Część III dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym
Zamawiający wykonuje badania;

2.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym słowniku Zamówień (CPV):
38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39711100-0 chłodziarki i zamrażarki
38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza
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38300000-8 przyrządy do pomiaru
38430000-8 aparatura do wykrywania i analiz
3.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ,
odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia.

4.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1 SWZ – odpowiednio dla danej części
zamówienia, Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, wybraną część lub wszystkie części.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia
kompletu dokumentów (formularz oferty z załącznikami do SWZ) oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Zamawiający wymaga oferty na cały asortyment w danej części.

5.

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8.

6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.

8.

Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

9.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki elektronicznej.

10. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w części I i części II zamówienia:
10.1. Część I dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do miejsca wykonywania
badań – w okresie do 12 miesięcy od dnia zakończenia zamówienia gwarantowanego;
10.2. Część II dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym
Zamawiający wykonuje badania – w okresie do 12 miesięcy od dnia zakończenia zamówienia
gwarantowanego;
10. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu.
11. „Prawo opcji” będzie realizowane po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia informującego Wykonawcę
o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie nie później
niż 7 dni przed zakończeniem zamówienia gwarantowanego wraz z określeniem okresu, w którym będzie
realizowane prawo opcji tj.: okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
11. Zamawiający nie przewiduje powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
12. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy, patent lub pochodzenie,
norma, źródło, które charakteryzuje produkt, o których mowa w art. 99 ust., 1-5 Ustawy Pzp, należy je rozumieć
jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 6 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazany jest
w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ znak towarowy, patent lub pochodzenie, norma, źródło, które
charakteryzuje produkt, należy przyjąć, że w odniesieniu do niego użyto sformułowania „lub równoważny”.

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

Termin wykonania zamówienia:
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1) Dla części I i części II od dnia zawarcia umowy przez okres 15 miesięcy – zamówienie gwarantowane;
2) Dla części I i części II od dnia zakończenia zamówienia gwarantowanego przez okres do 12 miesięcy –
prawo opcji;
2) Dla części III od dnia zawarcia umowy przez okres 1527 miesięcy.

ROZDZIAŁ V INFORMCJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ VI KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW – PODSTAWY
WYKLUCZENIA ORAZ INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.

Podstawy wykluczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1 i 4
ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 108
ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 109 ust.
1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach
innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 oraz 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp.

3.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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ROZDZIAŁ VII WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w postaci
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem
zawartym w załączniku nr 2 do SWZ.
1.1. Jednolity dokument (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Wykonawca, w przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

przedstawia wraz

z oświadczeniem, o którym mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1, winno:
1.4.1. zostać wypełnione przy zastosowaniu postanowień instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych,
która

zamieszczona

jest

pod

niżej

wskazanym

adresem

internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokumentzamowienia/elektronicznenarzedzie-do-wypelniania-jedzespd
1.4.2. zostać wypełnione w języku polskim w narzędziu znajdującym się pod adresem:
http://espd.uzp.gov.pl
1.4.3. celem realizacji powyższego Wykonawca pobiera JEDZ w formacie .xml zamieszczony na
stronie internetowej Zamawiającego, wypełnia w narzędziu, o którym mowa powyżej.
1.4.4. zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz do wykazania braku podstaw do wykluczenia;
1.4.5. po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę, zostać podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
1.4.6. złożone w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps,
.odt.
UWAGA
Zamawiający informuje, iż w części IV JEDZ Kryteria kwalifikacji dopuszcza złożenie przez Wykonawcę
ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w pkt. α.
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2.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert,
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1.w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań,
2.2.w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań,
2.3.w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
2.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4
ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.3.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.3.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
2.3.5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
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zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi
Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 – tekst jednolity ze zm.) – zgodnie
z załączonym wzorem załącznik nr 5 do SWZ;
2.3.6. oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 – tekst jednolity), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej

wraz

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej – zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 4 do SWZ.
UWAGA
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych
wskazanych w pkt. 2.3.1 – 2.3.5.
Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je 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 2021 r., poz. 670 – tekst jednolity), o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu
JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3.

Forma składanych oświadczeń i dokumentów: Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane
dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej. Pozostałe dokumenty, informacje i oświadczenia sporządza się w postaci
elektronicznej lub jako tekst wpisany do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wskazanych przez Zamawiającego (platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/imol).
3.1. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
3.2. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
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udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie
do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3.3. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w pkt. 3.4, dokonuje w przypadku:
3.4.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
3.4.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3.4.3. pełnomocnictwa – mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.
3.5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4.

Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa (oryginał w postaci elektronicznej podpisany
elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem
kwalifikowanym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego
z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.

5.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

6.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2.3. ppkt. 2.3.1 – 2.3.4, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
6.1. informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy 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, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4
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ustawy Pzp,
6.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6.2.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
6.2.2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
6.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego
złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.
7.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt. 6.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
W niniejszym przypadku stosuje się zapisy pkt. 6.3.

8.

Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz podwykonawców
niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

9.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125, podmiotowych środków dowodowych,
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy,
Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia.
12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
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ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM) I WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 58 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1. warunek określony w pkt. 1.1. rozdziału VI, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;
1.2. warunek określony w pkt. 3.3. rozdziału VI zostanie spełniony, jeżeli spełniają go łącznie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie;
1.3. Wykonawcy

ustanawiają

pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w

postępowaniu

albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.4. jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega
możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 118 ust. 1 Pzp.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z
ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 Pzp).
4. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:
4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
4.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego
zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
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7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniając zasoby zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o przedłożone podmiotowe
środki dowodowe w formule: spełnia / nie spełnia.

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/imol – dalej zwana „Systemem”.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego są: Katarzyna Kalińska –
w sprawach proceduralnych oraz Marta Borowiec – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w

niniejszej

SWZ,

składane

są

przez

Wykonawcę

wyłącznie

za

pośrednictwem

Systemu:

https://platformazakupowa.pl/pn/imol.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za
pomocą Systemu (przycisk „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Składanie pytań do SWZ nie wymaga
posiadania konta w Systemie.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
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treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
7. Wyjaśnienia wraz z treścią zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) i zmiany treści SWZ oraz wszelkie
informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą wyłącznie za pośrednictwem Systemu:
https://platformazakupowa.pl/pn/imol Zamawiający zaleca śledzenie strony internetowej w celu uzyskania
aktualnych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonana zmiana udostępniona zostanie za Systemu: https://platformazakupowa.pl/pn/imol

ROZDZIAŁ X WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium do umowy

ROZDZIAŁ XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia
25.09.2021 r. 29.09.2021 r. (art. 220 ust.1 i 2 ustawy Pzp).
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie
terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie
terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie zgodził się
na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT / WYMAGANIA TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE SYSTEMU

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej (w formacie
danych: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .pdf) pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym. Zamawiający zaleca użycie formatu danych pdf. Wykonawca składa ofertę wraz

z

załącznikami za pośrednictwem Systemu pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/imol.
2.

Instrukcja składania ofert dostępna jest pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
UWAGA
Dokumenty w formacie: rar .gif .bmp .numbers .pages. zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3. Korzystanie z Systemu przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wszelkie instrukcje dostępne są na stronie:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ.
7. Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy.
8. Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 – tekst jednolity),
opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym
ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 18 ustawy Pzp wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do
utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.:
8.1. czy ww. informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są
to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki
autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które
pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,
8.2. czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,
8.3. czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności
(np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające
przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).
9.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w
przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
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10. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osobę/y
niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione
z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
12. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
12.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SWZ;
12.2. wypełniony formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do
SWZ;
12.3. oświadczenia JEDZ, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
12.4. oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna – jeżeli
dotyczy;
12.5. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
12.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy;
12.7. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
12.8. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni członkowie konsorcjum – jeżeli
dotyczy;
13. Oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące
treści zapisów SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w Rozdziale IX niniejszej SWZ.
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione w przypadkach i na zasadach określonych
w art. 255 ustawy Pzp.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
1.

Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1.1. dokumenty w formacie pdf. należy podpisywać tylko formatem PAdES;
1.2. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf" (np.: .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .rtf) wtedy należy użyć formatu XadES (wewnętrzny lub otaczający). Wykonawca musi
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
1.3. Do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub
wyższego).
1.4. Dokumenty w formacie: rar .gif .bmp .numbers .pages., zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
1.5. Wykonawca może podpisać dokumenty za pomocą: elektronicznego podpisu kwalifikowanego;

2.

Zamawiający informuje, że System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
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3.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
w Systemie ani logowania do Systemu.

4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu dla wszystkich
użytkowników i jest dostępny na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji, które
są dostępne na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

ROZDZIAŁ XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Ofertę

wraz

z

załącznikami

należy

złożyć

za

pośrednictwem

Systemu

pod

adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/imol do dnia 28.06.2021 r. 02.07.2021 r. do godz. 10:00.
2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 r. 02.07.2021 r. o godz. 10:30.

3.

Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o:
5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XIV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r., poz. 178 – tekst jednolity).

2.

Cena oferty do części I musi obejmować w kalkulacji czynsz najmu i składniki cenotwórcze, niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia, m.in.: koszty załadunku i wyładunku, koszty transportu, a w przypadku
Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej, również opłaty celne.

3.

Cena oferty do części II i III musi obejmować w kalkulacji czynsz najmu i wszystkie koszty i składniki
cenotwórcze, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, m.in.: koszt ubezpieczenia przedmiotu
zamówienia (o ile Wykonawca zdecyduje się ubezpieczyć przedmiot zamówienia), koszt konserwacji, koszty
eksploatacyjne, koszty serwisu, koszty załadunku i wyładunku, a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego
obszaru celnego Unii Europejskiej, również opłaty celne.

4.

Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
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przepisami.
5.

Cena oferty to cena brutto.

6.

Cena jednostkowa towaru to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest
wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.

7.

Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:
- ilość miesięcy x cena jednostkowa netto x ilość sztuk = wartość netto;
- wartość netto x % VAT = wartość podatku VAT;
- wartość podatku VAT + wartość netto = wartość brutto
- suma wartości brutto = cena brutto oferty

8.

Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2021 r., poz. 685 tekst jednolity).
UWAGA
Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na
każdym etapie wyliczania. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny
zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest równy 5 i powyżej, to parametr setny
zaokrągla się w górę.

9.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XV OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1.

Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego z zadań, zgodnie z kryterium:
1.1. Cena = 60 %;
1.2. Wartość księgowa przedmiotu najmu = 40%;
Kryterium „Wartość księgowa przedmiotu najmu” zostanie zbadane na podstawie deklaracji
Wykonawcy zawartej w Formularzu oferty. Jeśli w formularzu cenowym, w kolumnie „ilość sztuk”
Zamawiający podał ilość większą niż 1, w kolumnie „Całkowita wartość księgowa aparatury lub
wyposażenia na dzień wystawienia oferty brutto [PLN]” należy podać zsumowaną wartość księgową
aparatury opisanej w danej pozycji formularza. Przez „wartość księgową przedmiotu najmu”
Zamawiający rozumie zsumowaną wartość księgową wszystkich pozycji z danej części przedmiotu
zamówienia.

2. Zamawiający dokona przeliczenia:
2.1. cen ofert na punkty, według następującego wzoru:

2.2. wartość księgowa przedmiotu najmu na punkty, według następującego wzoru:
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gdzie:
i – znacznik oferty Wykonawcy
cenai – całkowita cena oferty brutto od danego Wykonawcy
cenamin – najniższa całkowita cena oferty brutto otrzymana w danym postępowaniu przetargowym
wartośći – zadeklarowana przez Wykonawcę sumaryczna wartość księgowa przedmiotu najmu
wartośćmin – najniższa otrzymana sumaryczna wartość księgowa przedmiotu najmu w danym
postępowaniu przetargowym
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będących sumą
punktów uzyskanych w kryteriach cena (K1) oraz wartość księgowa przedmiotu najmu (K2).

ROZDZIAŁ XVI INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o wynikach postępowania zgodnie z art. 253 ustawy Pzp oraz udostępni tę informację na stronie
internetowej prowadzonego postępowania za pośrednictwem Systemu.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu
podpisania umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla niego dogodny, Wykonawca ma
możliwość wnioskowania o jego zmianę.
3. 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
rejestrowych załączonych do oferty.
4. Dwukrotne niedopełnienie przez Wykonawcę podpisania umowy w wyznaczonym/uzgodnionym terminie uznaje
się za uchylenie/odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia procedury
zgodnie z art. 263 ustawy Pzp.
5. Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość żądania umowy regulującej współpracę
Wykonawców występujących wspólnie.
6. Niedopełnienie powyższych formalności przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, potraktowane będzie przez Zamawiającego jako niemożność podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XVII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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ROZDZIAŁ XVIII WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie udzielenia zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ (wzór
umowy).
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie podpisana
umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy ze zobowiązaniem Wykonawcy
złożonym w ofercie.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w sytuacjach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz
załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy).
5. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie
wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.

ROZDZIAŁ XIX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 513-516 ustawy Pzp.
3. Termin wniesienia odwołania określa art. 515 ustawy Pzp.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

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
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:

danych) (Dz. Urz. UE
1.1. administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Dyrektor

Międzynarodowego

Instytutu

Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ulicy Bedrzycha
Smetany 2, 00-783 Warszawa;
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
w sprawach

przetwarzania

danych

osobowych

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej:

welcome@imol.institute, lub tradycyjnej na adres Instytutu;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
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z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ), dalej „ustawa Pzp”;
1.5. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
1.6. 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;
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8. posiada Pani/Pan:
1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym nie może ono 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;
1.8.3. 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, przy czym
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;
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. 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.
2.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
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Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że
wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść
oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego).

ROZDZIAŁ XXI ZAŁĄCZNIKI
Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SWZ:
1. załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części I –III;
2. załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla części I-III;
3. załącznik nr 3 - wzór formularza oferty dla części I-III;
4. załącznik nr 3a - wzór formularza cenowego dla części I-III;
5. załącznik nr 4 - wzór oświadczenia w zakresie powiązań kapitałowych dla części I-III;
6. załącznik nr 5 - oświadczenie potwierdzające dla części I-III;
7. załącznik nr 6 - wzór umowy dla części I-III;
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