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Rozdział I – INSTRUKCJA 

art. 1 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Zamawiającym jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258. Postępowanie prowadzi 
Centrum Nauk Sądowych, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, reprezentowane przez 
Prof. dr hab. Piotra Girdwoynia, Dyrektora CNS działającego na podstawie 
pełnomocnictwa JM Rektora UW, które zaprasza do ubiegania się o zamówienie 
publiczne, pn.: „Dostawa chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-
jonizacyjnym (FID) dla Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego”. 

2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z 
późniejszymi zmianami). 

3. Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://cnbch.uw.edu.pl/zamowienia-publiczne/. 

 

art. 2 
INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą, wraz z aktami 
wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – tryb podstawowy realizowany na podstawie art. 275 pkt. 1 
Ustawy.  

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

§ 2 

Dopuszczenie Wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, 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 wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania.  

 W przypadku, gdy Wykonawca  złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z 
innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców, jeżeli są już znani.  
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7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

art. 3 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego z detektorem 
płomieniowo-jonizacyjnym (FID) dla Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu 
Warszawskiego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

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

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
Ustawy. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia 
umowy – parametr oceniany. 

2. Oferty proponujące dłuższy termin wykonania umowy zostaną odrzucone. 

§ 3 

Wymagany okres i warunki serwisu przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia 
na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych 
przedmiotu zamówienia, w terminie 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

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

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

§ 4 

RODO 

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

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski,  
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa;  
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- inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik 
Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl tel.: 22 55 22 042; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa 
chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) dla Centrum 
Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego”; 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy;   

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

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

- posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

- nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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art. 4 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANU 

§ 1 

Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie  zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzą okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 109  ust. 1 
pkt 1 i pkt 4  ustawy. 

2. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z  postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa  
w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w  
art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  
w art. 165a Kodeksu  karnego,  lub  przestępstwo  udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym  mowa  w  art.  115  §  20  Kodeksu  
karnego,  lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust.  2  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  
wykonywania  pracy  cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  o  których  mowa  w  art.  296–307  
Kodeksu  karnego,  przestępstwo  oszustwa,  o  którym  mowa  w  art.  286  
Kodeksu  karnego,  przestępstwo przeciwko  wiarygodności  dokumentów,   
o  których  mowa  w  art.  270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  
wbrew  przepisom  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

2) 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 1, 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  
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ubezpieczenie  społeczne  lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  
postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu  składania  ofert dokonał  płatności  
należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności, 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł  z  innymi  wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  
zakłócenie  konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie, 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

3. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z  postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania 
ofert  dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność  
gospodarcza  jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku 
do których zachodzą okoliczności wskazane w 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 Dz.U. poz. 835 z dnia  
15 kwietnia 2022 r. (zwanej dalej: „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach”). Wykluczenie 
następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2, 5 lub  art.  109  ust.  1  pkt  4  ustawy  jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 
łącznie  odpowiednie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy. 

7. Zamawiający  oceni  czy  podjęte  przez  Wykonawcę  czynności,  o  których  mowa  w  
art.  110  ust.  2 ustawy,  są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając 
wagę i szczególne okoliczności  czynu  wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 
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czynności nie są wystarczające do wykazania jego  rzetelności, Zamawiający wyklucza 
Wykonawcę.   

8.    Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy. 
 

§ 2 
Warunki udziału w postępowaniu 

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

1) Zdolności do występowania w obrocie prawnym, 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,  

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,  

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, 

4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

2. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w 
innych walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego 
aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

art. 5 

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH 
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU 

§ 1 

Wykaz podmiotowych środków składanych przez Wykonawcę w celu tymczasowego 
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz inne dokumenty 

wymagane do złożenia wraz z ofertą 

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ  - według załącznika nr 2 do 
Formularza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia w postępowaniu. 

3. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą: 

1) Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania; 

2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących 
wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności 
prawnej, mieć formę zgodną z określoną 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 
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komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego 
postępowania.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. 
pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika 
ustanowione pełnomocnictwo. 

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 
pełnomocnictwo. 

3) Informacje na temat podwykonawstwa (wg załącznika nr 1 do Formularza oferty - 
jeśli dotyczy). 

§ 2 

Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia 

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa  
w § 3 i § 4 niniejszego artykułu. 

2. Zgodnie z art. 274 ust. 2 Ustawy, 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 środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

§ 3 

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do Formularza oferty. 

§ 4 

Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka 
cywilna): 

1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania 
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej 
czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną 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, powinno również w swej treści zawierać wskazanie 
niniejszego postępowania.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. 
pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika 
ustanowione pełnomocnictwo. 

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 
pełnomocnictwo. 
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2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

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

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

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

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

§ 5 

Forma oraz opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 
osobistego lub podpisu zaufanego. 

4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, 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  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

5. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w art. 5 § 1 ust. 4 pkt 1-5 SWZ w postaci 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym.  

 Zamawiający zaleca skompresowanie wszystkich załączników do jednego pliku archiwum 
(ZIP). 

6.  Szczegółowe informacje dotyczące: 

- poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, 

- dokumentów elektronicznych w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierających informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

- sposobu poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawcę, 

- dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

 znajdują się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
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dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, lub 
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8. Zgodnie z przepisem art. 64 Ustawy MiniPortal jest kompatybilny ze wszystkimi 
podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego 
w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie 
pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia 
można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, 
których lista znajduje się pod adresem internetowym: 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 

 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć 
pod adresem internetowym: 

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod 
adresem internetowym: 

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 

art. 6 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

§ 1 

Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację warunków zamówienia 

Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację warunków zamówienia należy 
odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i 
zmianami. 

§ 2 

Forma porozumiewania się 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną: 

- przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, Wykonawca składa 
ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” (ścieżka dostępu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ → Formularze do komunikacji → Formularz do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku);  

- przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, Wykonawca przesyła wszelką 
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem (pytania, 
wyjaśnienia/uzupełnienia, pisma w innej sprawie) za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” (ścieżka dostępu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ → Formularze do 
komunikacji → Formularz do komunikacji). 

2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
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miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 
regulaminu. 

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 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 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 poz. 2415). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia i wycofania oferty wynosi 150 MB. 

5. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na 
podany numer sprawy – Nr CNBCh/CNS/1/2022/UM. 

6. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu  
Rektora UW nr 130 z dnia 20 października 2021 r. opublikowanym pod adresem: 

  https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6020/M.2021.255.Zarz.130.pdf) 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

§ 3 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  

 Adam Kotus 

 a.kotus@uw.edu.pl  

2. Z osobą wymienioną w ust. 1 można kontaktować się od poniedziałku do piątku (za 
wyjątkiem świąt) w godzinach 10.00 – 15.00 zgodnie z § 2. 

art. 7 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

art. 8 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

art. 9 

CENA OFERTY 

§ 1 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

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

2. Cena oferty musi być podana w PLN, wpisana czytelnie cyfrą netto i brutto. Podana cena 
musi uwzględniać podatek VAT. Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie cena brutto. 
Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania 
zamówienia, musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w 
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dokumentacji obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie 
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

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

4. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty. 

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

6. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 
PLN. 

7. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w 
stosunku do kwoty “OGÓŁEM”. 

 Ceny podane w Formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku  
(od 0,005 w górę). 

 

art. 10 

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

§ 1 

Kryterium wyboru ofert oraz ich znaczenie 

Cena   -  60% (C – 0,60) 

Termin realizacji  -   2%  (T – 0,02) 

Parametry techniczne        -   38% (P – 0,38) 

 

1. Całkowita ocena (W) badanej oferty będzie liczona na podstawie wzoru: 

Wn = 0,60∙Cn + 0,02∙Tn + 0,38∙Pn 

1) Cena (C), maksimum 100 pkt., waga 60 %, będzie liczona ze wzoru: 

              Cn =  100 pkt ∙ najniższa cena z ofert (PLN, brutto) / cena oferty badanej (PLN, brutto)                      

2) Termin realizacji (T) (w dniach), maksimum 100 pkt., waga 2 %, będzie liczony ze 
wzoru: 

          Tn =  100 pkt ∙ najkrótszy termin realizacji z ofert / oferowany termin realizacji z 
oferty badanej 

Minimalny oceniany termin realizacji to 10 dni od daty podpisania umowy. W 
przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie termin realizacji krótszy niż 10 
dni, do oceny ofert zostanie przyjęte 10 dni. W umowie zostanie wpisany termin 
realizacji zgodny z ofertą. 

3)    Parametry techniczne (P), maksimum 100 pkt., waga 38 %, będzie liczona ze wzoru: 

 

Pn = T1 + T2 + T3 + T4 

gdzie: 
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T Parametr pożądany Oferowana 
wartość 

Pkt 

T1 

Liczba programowanych 
w dozowniku 
split/splitless narostów 
ciśnienia i przepływu 

> 3 41 pkt 

T2 

Maksymalna szybkość 
zmiany temperatury w 
piecu 
chromatograficznym 

> 120°C/min 7 pkt 

T3 
Maksymalny przepływ 
gazu dla make-up dla 
detektora FID 

> 50 ml/min 11 pkt 

T4 
Maksymalna 
temperatura dozownika 
split/splitless 

> 400°C 41 pkt 

 

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.  
 

art. 11 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

§ 1 

Informacje o sposobie składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2022 r., 
do godz. 11:55. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 
na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty 

§ 2 

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2022 r. o godz. 12.30. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
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3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

art. 12 

SPOSÓB OCENY OFERT 

§ 1 

Zasady korekty omyłek 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub 
innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
między zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

3) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: 

a) błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo 
podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 

b) błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług, 

c) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, 
odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

Przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny netto w Formularzu Oferty, 

4) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie od dnia 
doręczenia zawiadomienia zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 2 
pkt 3 niniejszego paragrafu. 

art. 13 

ZAWARCIE UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem  
art. 577 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie: 

a) podstawowym złożono tylko jedną ofertę, 

b) partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną 
ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo 
w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub 
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

3. Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ. 

 

art. 14 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi 
unijne, w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. a. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej 

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

 

ZATWIE RDZ AM 

 

 

       ……………………………………….. 


