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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-000-58-34
Adres pocztowy: Pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Narożniak
E-mail: zp.ee@pw.edu.pl
Tel.: +48 222345514
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Publiczna uczelnia akademicka

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa matrycowego systemu do pomiaru i analizy luminancji i barwy do
wyposażenia nowego laboratorium.
Numer referencyjny: WE.ZP.261.21.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa matrycowego systemu do pomiaru i analizy luminancji i barwy do
wyposażenia nowego laboratorium.
Zakupiony przedmiot zamówienia powinien być wysokiej jakości, kompletny,
sprawny technicznie, bezpieczny, fabrycznie nowy, nieużywany oraz
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, gotowy do pracy i
oryginalnie zapakowany przez
producenta bez śladów otwierania, wolny od wad materiałowych i prawnych,
wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2022 r.
Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi zawarty jest w
załączniku nr 8 do SWZ;

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny, Gmach Elektrotechniki, wejście B,
Zakład Techniki Świetlnej, pokój 515, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa matrycowego systemu do pomiaru i analizy
luminancji i barwy do wyposażenia nowego laboratorium.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku nr 8 do
SWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozdziale 17 SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) w poz. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia…- wpisano 98 dni (14 tygodni),
przy czym termin dostawy jest kryterium oceny ofert i okres obowiązywania
zamówienia jest do 98 dni w zależności propozycji złożonej w ofercie, która
otrzyma największą liczbę
punktów.
2) Kryteria oceny ofert: a) Cena: 60 %, b)Termin dostawy: 40 %.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia (OC) na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 PLN i
złoży dokumenty potwierdzające powyższe ubezpieczenie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy
warunek oceniony będzie łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 2 (dwie)
dostawę/dostawy/usługę/usługi z obszaru przedmiotu zamówienia
odpowiadającą(e) swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego
postępowania o wartości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta
tysięcy) brutto każda.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do
umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozdziale 17 SWZ i w Opisie
przedmiotu zamówienia (OPZ) znajdującym się w załączniku nr 8 do SWZ.
2. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w
rozdziale 17 SWZ w paragrafach 10 i 11.

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:
Otwarcie ofert jest niejawne.
Warunki otwarcia ofert opisane są w rozdziale 12 SWZ.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108
ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę/dostawcę/podwykonawcę/osobę podmiot na którego zdolności
wykonawca polega w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa
w:
1) art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
2) art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
3.Wykaz dokumentów i oświadczeń, w tym podmiotowych środków dowodowych,
określono w rozdziale 7 SWZ.
4.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określono w rozdziale
19 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp przysługują
wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma miał
interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Terminy wniesienia odwołań określone są w art. 515 ustawy Pzp - dla
postępowań, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.
2.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
2.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub konkursu lub treści SWZ wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii
europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej;
2.3. Odwołanie w przypadkach innych niż wyżej określone - pkt. 2.1 lub 2.2 -
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powiązać wiadomość o okolicznościach
stanowiących postawę jego wniesienia.
2.4 jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie.
2.4.1 30 dni od dnia od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2.4.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Uni europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
3. Na orzeczeniu Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się w skutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1946r, Kodeksu postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4. Skragę wnosi się do sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
publicznych.
5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia. Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 - Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2022
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