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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53709-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Spektrometry
2017/S 030-053709
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
Tel.: +48 225532419
E-mail: Antonina@fuw.edu.pl
Faks: +48 225532597
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.fuw.edu.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, pokój 0.18 (parter)
ul. Pasteura 5
Warszawa
02-093
Polska
Osoba do kontaktów: Antonina Lykhodyed
E-mail: Antonina@fuw.edu.pl
Faks: +48 225532597
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.fuw.edu.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawę trójstopniowego monochromatora wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul
Pasteura 5, Warszawa.
Numer referencyjny: WF-37-04/17

II.1.2)

Główny kod CPV
38433000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa trójstopniowego monochromatora wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul
Pasteura 5, Warszawa, w tym:
1. Trójstopniowy spektrometr bez stałych siatek dyfrakcyjnych (Triple spectrometer without fixed gratings)
2. Moduły siatek dyfrakcyjnych kompatybilne z potrójnym spektrometrem (3 sztuki) Grating turrets compatible
with the triple spectrometer (3 pieces).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie
internetowej Zamawiającego www.fuw.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, pokój 0.18.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa trójstopniowego monochromatora wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul
Pasteura 5, Warszawa, w tym:
1. Trójstopniowy spektrometr bez stałych siatek dyfrakcyjnych (Triple spectrometer without fixed gratings)
2. Moduły siatek dyfrakcyjnych kompatybilne z potrójnym spektrometrem (3 sztuki) Grating turrets compatible
with the triple spectrometer (3 pieces).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 2 SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenie Zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
— Wykonawca wraz z Formularzem ofertowym musi złożyć załącznik nr 1 do przedmiotowego Formularza.
W tabeli załącznika nr 1 konieczne jest podanie nazwy firmy producenta sprzętu oraz oznaczeń
identyfikacyjnych określających oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. Przy
każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać oferowaną wartość.
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W przypadku niepodania przez Wykonawcę parametrów oferowanego sprzętu, oferta, jako nieodpowiadająca
treści SIWZ, zostanie odrzucona.
— Wykonawca udzieli gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres min 12 miesięcy liczone
od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego.
— Wykonawca udzieli 1-go serwisu oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
oferowanego sprzętu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany serwis oprogramowania / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
— pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu
— dowód wniesienia wadium
— Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ)szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 10 000,00 złotych.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki dotyczące:
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
(Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.)
2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
(Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.)
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)– sporządzone według wzoru standardowego
formularza określonego Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór EDZ stanowi załącznik nr
2 do SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do
SIWZ dostępny na stronie www.fuw.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.
Pełny wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy krajowi, a także wykonawcy mający
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się SIWZ, dostępnym na
stronie Zamawiającego www.fuw.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Pełny wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy krajowi, a także wykonawcy mający
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się SIWZ, dostępnym na
stronie Zamawiającego www.fuw.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Pełny wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy krajowi, a także wykonawcy mający
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się SIWZ, dostępnym na
stronie Zamawiającego www.fuw.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego – http://fuw.edu.pl, podstawą
rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo – odbiorczy, potwierdzony przez obie strony bez
zastrzeżeń.
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Sprzedawca zapewnia gwarancję na cały dostarczony sprzęt, w tym na wszystkie elementy wykonane przez
podwykonawców.
Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem umowy dokumenty gwarancyjne
dostarczonego sprzętu.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. L. Pasteura 5, pokój 0.18 (parter).

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
— Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
— W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem, drogą elektroniczną lub osobiście.
— W tabeli załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego (dostępnego na stronie ww.fuw.edu.pl) konieczne jest
podanie nazwy firmy producenta sprzętu oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany sprzęt w
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sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. Przy każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać
oferowaną wartość.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę parametrów oferowanego sprzętu, oferta, jako nieodpowiadająca
treści SIWZ, zostanie odrzucona.
— Wykonawca udzieli gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres min 12 miesięcy liczone
od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego.
— Wykonawca udzieli 1-go serwisu oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
oferowanego sprzętu.
— Miejsce dostarczenia sprzętu: 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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
ustawy Pzp przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2017
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