Nr postępowania: WF-37-05/17

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
zwanej dalej ustawą, Wydział Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego zaprasza do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
na:
„Świadczenie kompleksowych usług transportowych wyposażenia
biurowego, laboratoryjnego oraz warsztatowego
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Zatwierdził dnia ................................r.

Dziekan Wydziału Fizyki UW
Prof dr hab. Dariusz Wasik

Nr postępowania: WF-37-05/17

Rozdział 1. ZAMAWIAJĄCY:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
Adres do korespondencji:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597
NIP 525-001-12-66
REGON 000001258
www.fuw.edu.pl
zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowany przez prof. dr hab. Dariusza Wasika, działającego
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.09.2016 r., zaprasza do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie kompleksowych usług transportowych wyposażenia biurowego, laboratoryjnego
oraz warsztatowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”.
Rozdział 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia są:
Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi transportowe wyposażenia biurowego,
laboratoryjnego oraz warsztatowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z budynków
starej siedziby Wydziału (przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Pasteura 7, przy ul. Pasteura 5a i przy ul.
Hoża 69) do nowej siedziby zlokalizowanej przy ulicy Pasteura 5 w Warszawie, w tym:

Część 1: Usługi transportowe wyposażenia biurowego Zakładu Biofizyki Wydziału Fizyki UW do
nowej siedziby Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa

Część 2: Usługi transportowe wyposażenia warsztatowego do nowej siedziby Wydziału Fizyki przy
ul. Pasteura 5, Warszawa

Część 3: Specjalistyczne usługi transportowe wyposażenia laboratoryjnego Zakładu Biofizyki
Wydziału Fizyki UW do nowej siedziby Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa

Część 4:

Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa dyfraktometru rentgenowskiego

SuperNova A Diffraction System (Cu Novalamp) z detektorem Atlas chłodzonym powietrzem i
kriosystemem chłodzenia azotem Oxford 700, firmy Agilent Technologies (Rigaku Oxford
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Diffraction) wraz z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i
uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału

Część 5:

Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa spektrofotometru Cary 100 firmy

Varian z komputerami, monitorami, ups, termostatami Peltiera (3 sztuki) oraz spektrofotometru Cary
50Bio firmy Varian wraz z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem
i uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału
Część 6: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa ultrawirówki analitycznej Beckman
Coulter Proteomelab XLI n/s:PLI10M04, wirówki Beckman Coulter Avanti J26 XP1 n/s JXT11J10
oraz wirówki Beckman Coulter Avanti J-20I wraz z demontażem, przygotowaniem do transportu,
transportem oraz montażem i uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału
Część

7:

Kompleksowa

specjalistyczna

usługa

transportowa

spektrofluorymetru

czasoworozdzielczego Fluorolog Tau-3 firmy Jobin Yvon Horiba Group ze stołem optycznym wraz
z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem w
nowej siedzibie Wydziału

Część 8: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa aparatury badawczej: autoklawu
Varioklav 135 V firmy Varioklav, autoklawu Varioklav Classic 500 EP-Z firmy Varioklav,
autoklawu Varioklav 500 E firmy Varioklav, komory laminarna Herasafe HS 12 firmy Heraeus,
komory laminarna Clean Flux V130, Safety Matic firmy Folabo wraz z demontażem,
przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem w nowej siedzibie
Wydziału

Część 9: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa spektrometru mas AB Sciex API 3200 z
generatorem gazów PEAK SCIENTIFIC AB-3G oraz szafką pod spektrometr mas wraz z
demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem w nowej
siedzibie Wydziału
Część 10: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa aparatury badawczej (wraz z
demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem w nowej
siedzibie Wydziału): spektrofluorymetr LS55 firmy Perkin Elmer z komputerem, monitorem, ups,
termostatem (3 sztuki), spektrofotometr Lambda 650 firmy Perkin Elmer z komputerem, monitorem
i termostatem
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60000000-8 Usługi
transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów), 63112000-7 Usługi przeładunku bagażu,
51100000-3 usługi instalowania sprzętu elektrycznego, 51120000-9 usługi instalowania urządzeń
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mechanicznych, 51230000-3 usługi instalowania urządzeń badawczych, 51430000-5 usługi
instalowania sprzętu laboratoryjnego.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Usługi transportowe wyposażenia biurowego Zakładu Biofizyki Wydziału Fizyki UW
do nowej siedziby Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe wyposażenia biurowego Zakładu Biofizyki
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul.
Żwirki i Wigury 93 (Warszawa) do budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 (Warszawa).

Zakres prac obejmuje:
1. Przygotowanie do transportu wyposażenia biurowego:
- przygotowanie sprzętu komputerowego do transportu, a w razie potrzeby zastosowania
dodatkowego zabezpieczenia sprzętu, zapewniającego bezawaryjne wykonanie prac,
2. Wyprowadzenie przygotowanego do transportu wyposażenia biurowego ze starego
budynku (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93)
3. Przetransportowanie wyposażenia do nowego budynku Wydziału (Warszawa, ul.
Pasteura 5)
4. Wprowadzenie wyposażenia do nowego budynku
5. Ustawienie przetransportowanego wyposażenia we wskazanych miejscach.
6. Stanowiska komputerowe musza być przez Wykonawcę

transportowane w sposób

zabezpieczający przed uszkodzeniem, w szczególności ułożone w odpowiedniej pozycji
podczas transportu, izolowane od warunków atmosferycznych, izolowane przed
wstrząsami,

zabezpieczenie

przed

możliwością

dostępu

osób

trzecich,

przetransportowane bezpośrednio z lokalizacji źródłowej do lokalizacji docelowej.
Prace transportowe powinny być prowadzone bez nadmiernego pośpiechu, ze szczególną
starannością i dbałością o bezpieczeństwo transportowanego wyposażenia biurowego. Wykonawca
zobowiązany jest do weryfikacji sposobu przygotowania wyposażenia do transportu i w razie
potrzeby zastosowania dodatkowego zabezpieczenia wyposażenia zapewniającego bezawaryjne
wykonanie prac. Dbałość o zapewnienie bezawaryjnego transportu spoczywa na wykonawcy. Na
wykonawcy spoczywa też obowiązek należytego zabezpieczenia wyposażenia biurowego przed
uszkodzeniami w wyniku transportu, w tym zapewnienie bezpiecznych warunków przewozu,
zwłaszcza uniknięcie wstrząsów w trakcie transportu. Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie
wszystkich przewożonych elementów.
Wymagania dodatkowe:
1. Prace powinny być prowadzone bez pośpiechu, ze szczególną starannością i dbałością o
bezpieczeństwo transportowanych urządzeń.
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2. Realizacja usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (w razie potrzeby
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia prac do godziny 18:00)
3. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia wind na czas przeprowadzki,
dbania o porządek w trakcie przeprowadzki, pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i
uporządkowanym wind, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania
czynności objętych zamówieniem.
5. Materiały zabezpieczające (folia, narożniki, pianka, styropian, palety itp.) powinny być wliczone
w ceną usługi Wykonawcy. Sprzęt oraz wyposażenie biurowe mają być przewożone w sposób
zabezpieczający sprzęt oraz wyposażenie przed uszkodzeniem, w szczególności:
a)

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami,

wstrząsami, zarysowaniami,
b)

przemieszczane w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.

c)

ułożone w odpowiedniej pozycji podczas transportu,

d)

izolowane od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,

e)

zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich,

6. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę transportowanego sprzętu oraz wyposażenia
biurowego. W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przewożonego sprzętu lub
wyposażenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca
będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody w terminie ustalonym prze obydwie
strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy
przez Wykonawcę uszkodzonego wyposażenia/sprzętu, Wykonawca będzie zobowiązany do
pokrycia kosztów związanych z jego naprawą, zleconą innej firmie przez Zamawiającego.

7. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia o specyfice transportowanego sprzętu oraz wyposażenia biurowego.

8. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie oddać do dyspozycji
Zamawiającego inny, sprawny pojazd tego samego rodzaju z kierowcą.
9. Wykonawca odpowiada materialnie za przewożone mienie od momentu załadunku do

wyładunku oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi transportowej ( w
tym będące konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego mienia bądź
realizacji prac załadunkowych i rozładunkowych ).
10. Pojazdy Wykonawcy winny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC , oraz NNW.
11. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy sporządzą
harmonogram przeprowadzki.
12. Miejsce realizacji usługi: Warszawa, ul. Pasteura 5, ul. Pasteura 7 oraz ul. Żwirki i Wigury 93
13. Pracownicy Zamawiającego, których wyposażenie będzie przeprowadzane oznaczą poszczególne
kontenery i kartony, poprzez naniesienie na nich następujących informacji:
a) imię i nazwisko pracownika,
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b) miejsce skąd będą przeprowadzane (nazwa lokalizacji, numer pokoju),
c) miejsce, do którego będą przeprowadzane (nazwa lokalizacji, numer pokoju).
Szczegółowy wykaz wyposażenia biurowego wraz z ich lokalizacją i miejscem przeznaczenia
znajduje się w załączniku nr 1/1 do SIWZ.
Część 2: Usługi transportowe wyposażenia warsztatowego do nowej siedziby Wydziału Fizyki
przy ul. Pasteura 5, Warszawa
Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe wyposażenia warsztatowego Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Pasteura 5a, przy
ul. Pasteura 7 oraz przy ul. Hoża 69 (Warszawa) do budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5
(Warszawa).

Zakres prac obejmuje:
1. Wyprowadzenie

przygotowanych

do

transportu

urządzeń

lub

innego

wyposażenia

warsztatowego ze starego budynku (Warszawa, ul. Pasteura 7, ul. Pasteura 5a oraz ul. Hoża 69)
2. Przetransportowanie urządzeń oraz innego wyposażenia warsztatowego do nowego budynku
Wydziału Fizyki (Warszawa, ul. Pasteura 5)
3. Wprowadzenie urządzeń oraz innego wyposażenia warsztatowego do nowego budynku.
4. Ustawienie przetransportowanych urządzeń oraz pozostałego wyposażenia warsztatowego we
wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego miejscach.

Prace transportowe powinny być prowadzone bez nadmiernego pośpiechu, ze szczególną
starannością i dbałością o bezpieczeństwo transportowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany
jest do weryfikacji sposobu przygotowania urządzeń do transportu i w razie potrzeby zastosowania
dodatkowego zabezpieczenia urządzeń zapewniającego bezawaryjne wykonanie prac. Dbałość o
zapewnienie bezawaryjnego transportu spoczywa na wykonawcy. Na wykonawcy spoczywa też
obowiązek należytego zabezpieczenia aparatury przewożonych elementów przed uszkodzeniami w
wyniku transportu, w tym zapewnienie bezpiecznych warunków przewozu, zwłaszcza uniknięcie
wstrząsów aparatury w trakcie transportu. Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich
przewożonych elementów.
Wymagania dodatkowe:
1. Prace powinny być prowadzone bez pośpiechu, ze szczególną starannością i dbałością o
bezpieczeństwo transportowanych urządzeń.
2. Realizacja usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (w razie potrzeby
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia prac do godziny 18:00)
3. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia wind na czas przeprowadzki,
dbania o porządek w trakcie przeprowadzki, pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i
uporządkowanym wind, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania
czynności objętych zamówieniem.
5. Materiały zabezpieczające (folia, narożniki, pianka, styropian, palety itp.) powinny być
wliczone w ceną usługi Wykonawcy. Sprzęt oraz wyposażenie warsztatowe mają być
przewożone w sposób zabezpieczający urządzenia oraz wyposażenie przed uszkodzeniem, w
szczególności:
a) zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami,
wstrząsami, zarysowaniami,
b) przemieszczane w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.
c) ułożone w odpowiedniej pozycji podczas transportu,
d) izolowane od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
e) zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich,
5. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę transportowanego urządzenia oraz
wyposażenia

warsztatowego.

W

przypadku

stwierdzenia

mechanicznych

uszkodzeń

przewożonego urządzenia lub wyposażenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody w terminie
ustalonym prze obydwie strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku
braku możliwości naprawy przez Wykonawcę uszkodzonego wyposażenia/urzadzenia,
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego naprawą, zleconą
innej firmie przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy na etapie realizacji
przedmiotu

zamówienia

o

specyfice

transportowanego

urządzenia

oraz

wyposażenia

warsztatowego.
7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie oddać do dyspozycji
Zamawiającego inny, sprawny pojazd tego samego rodzaju z kierowcą.
8. Wykonawca odpowiada materialnie za przewożone mienie od momentu załadunku do wyładunku
oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi transportowej ( w tym będące
konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego mienia bądź realizacji prac
załadunkowych i rozładunkowych ).
9. Pojazdy Wykonawcy winny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC , oraz NNW.
10. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy sporządzą
harmonogram przeprowadzki.
11. Miejsce realizacji usługi: Warszawa, ul. Pasteura 5, ul. Pasteura 7, ul. Pasteura 5a oraz ul. Hoża
69.
Szczegółowy wykaz wyposażenia biurowego wraz z ich lokalizacją i miejscem przeznaczenia
znajduje się w załączniku nr 1/2 do SIWZ.
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Część 3: Specjalistyczne usługi transportowe wyposażenia laboratoryjnego Zakładu Biofizyki
Wydziału Fizyki UW do nowej siedziby Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa
Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi transportowe wyposażenia laboratoryjnego
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul.
Żwirki i Wigury 93 (Warszawa) do budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 (Warszawa).

Zakres prac obejmuje:
1. Przygotowanie do transportu (spakowanie sprzętu oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami)
2. Wyprowadzenie przygotowanego sprzętu do transportu lub innego wyposażenia laboratoryjnego
z budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93 (Warszawa)
3. Przetransportowanie sprzętu oraz innego wyposażenia laboratoryjnego do nowego budynku
Wydziału Fizyki (Warszawa, ul. Pasteura 5)
4. Wprowadzenie sprzętu oraz innego wyposażenia laboratoryjnego do nowego budynku.
5. Ustawienie przetransportowanego sprzętu oraz pozostałego wyposażenia laboratoryjnego we
wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego miejscach.

Prace transportowe powinny być prowadzone bez nadmiernego pośpiechu, ze szczególną
starannością i dbałością o bezpieczeństwo transportowanego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego.
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji sposobu przygotowania sprzętu do transportu i w razie
potrzeby zastosowania dodatkowego zabezpieczenia sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego
zapewniającego bezawaryjne wykonanie prac. Transportowany sprzęt to aparatura naukowobadawcza która wymaga zachowania dużej ostrożności w trakcie transportu, w szczególności dla
uniknięcia wstrząsów, uderzeń, przechyleń większych niż 20 stopni, narażania na wpływ wody,
wilgoci lub nadmiernego kurzu. Dbałość o zapewnienie bezawaryjnego transportu spoczywa na
wykonawcy. Na wykonawcy spoczywa też obowiązek należytego zabezpieczenia aparatury oraz
przewożonych elementów przed uszkodzeniami w wyniku transportu, w tym zapewnienie
bezpiecznych warunków przewozu, zwłaszcza uniknięcie wstrząsów sprzętu oraz innego
wyposażenia laboratoryjnego w trakcie transportu. Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie
wszystkich przewożonych elementów.
Wymagania dodatkowe:
1. Prace powinny być prowadzone bez pośpiechu, ze szczególną starannością i dbałością o
bezpieczeństwo transportowanego wyposażenia laboratoryjnego.
2. Realizacja usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (w razie potrzeby
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia prac do godziny 18:00)
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3. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia wind na czas przeprowadzki,
dbania o porządek w trakcie przeprowadzki, pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i
uporządkowanym wind, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania
czynności objętych zamówieniem.
5. Materiały zabezpieczające (folia, narożniki, pianka, styropian, palety itp.) powinny być
wliczone w ceną usługi Wykonawcy. Sprzęt oraz wyposażenie laboratoryjne mają być
przewożone w sposób zabezpieczający sprzęt oraz wyposażenie przed uszkodzeniem, w
szczególności:
a) zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami,
wstrząsami, zarysowaniami,
b) przemieszczane w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.
c) ułożone w odpowiedniej pozycji podczas transportu,
d) izolowane od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
e) zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich,
6. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę transportowanego sprzętu oraz
wyposażenia

laboratoryjnego.

W

przypadku

stwierdzenia

mechanicznych

uszkodzeń

przewożonego sprzętu lub wyposażenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody w terminie
ustalonym prze obydwie strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku
braku możliwości naprawy przez Wykonawcę uszkodzonego wyposażenia/sprzętu, Wykonawca
będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego naprawą, zleconą innej firmie
przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy na etapie realizacji
przedmiotu

zamówienia

o

specyfice

transportowanego

sprzętu

oraz

wyposażenia

laboratoryjnego.
8. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie oddać do dyspozycji
Zamawiającego inny, sprawny pojazd tego samego rodzaju z kierowcą.
9. Wykonawca odpowiada materialnie za przewożone mienie od momentu załadunku do
wyładunku oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi transportowej ( w tym
będące konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego mienia bądź realizacji prac
załadunkowych i rozładunkowych ).
10. Pojazdy Wykonawcy winny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC , oraz NNW.
11. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy sporządzą
harmonogram przeprowadzki.
12. Miejsce realizacji usługi: Warszawa, ul. Pasteura 5, ul. Pasteura 7 oraz ul. Żwirki i Wigury 93.
Szczegółowy wykaz wyposażenia biurowego wraz z ich lokalizacją i miejscem przeznaczenia
znajduje się w załączniku nr 1/3 do SIWZ.
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Część 4: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa dyfraktometru rentgenowskiego
SuperNova A Diffraction System (Cu Novalamp) z detektorem Atlas chłodzonym powietrzem i
kriosystemem chłodzenia azotem Oxford 700, firmy Agilent Technologies (Rigaku Oxford
Diffraction) wraz z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem
i uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału
Przedmiotem zamówienia jest usługa rozmontowania specjalistycznej aparatury – dyfraktometru
rentgenowskiego SuperNova A Diffraction System (Cu Novalamp), z detektorem Atlas chłodzonym
powietrzem, i kriosystemem chłodzenia azotem Oxford 700, producent firma Agilent Technologies,
znajdującego się w pomieszczeniach Wydziału Fizyki przy ulicy Żwirki i Wigury 93 w Warszawie,
przygotowanie aparatury do transportu, transport i instalacja z uruchomieniem, w pomieszczeniach
budynku Wydziału Fizyki, ul. Pasteura 5 II etap.
Przedmiotem objętym usługą jest cały, kompletny zestaw stanowiący urządzenie.
Zakres prac obejmuje:
1.

Pomiar aktualnych parametrów pracy aparatury wskazanych przez Zamawiającego.

2.

Demontaż aparatury w obecnej lokalizacji: w laboratorium nr 3102/3100 (3 piętro) przy ul.
Żwirki i Wigury 93.

3.

Zapakowanie aparatury w sposób zapewniający bezpieczny transport.

4.

Transport, instalację i uruchomienie aparatury we wskazanych przez Zamawiającego miejscach:
laboratorium nr B3.19 przy ul. Pasteura 5 II etap.

5.

Pomiar parametrów pracy aparatury po ponownym uruchomieniu.

Wymagania szczegółowe:
1)

Wizyta w ustalonym terminie specjalisty autoryzowanego przez producenta aparatury (firmy
serwisującej) celem pomiaru parametrów pracy aparatury, demontażu i przygotowania do
transportu.

2)

Druga wizyta w ustalonym terminie celem montażu, uruchomienia i pomiaru parametrów pracy
aparatury po ponownym uruchomieniu.

3)

W zakresie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do:
a) ustalenia z wyprzedzeniem przynajmniej 10 dni roboczych terminu demontażu aparatury,
b) rozmontowania aparatury, a następnie jej transportu i montażu w miejscu docelowej
lokalizacji, zgodnie ze specyfikacją oraz wskazówkami osób nadzorujących z ramienia
Zamawiającego,
c) weryfikacji sposobu przygotowania aparatury do transportu, a w razie potrzeby zastosowania
dodatkowego zabezpieczenia aparatury, zapewniającego bezawaryjne wykonanie prac,
d) transport aparatury,
e) realizacji usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (w razie potrzeby
dopuszczamy możliwość przedłużenia prac do godziny 18:00).
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4)

Wyznaczeni pracownicy Zamawiającego mają prawo nadzorować proces demontażu i
powtórnej instalacji aparatury na każdym etapie.
Demontaż, powtórna instalacja i uruchomienie aparatury musi zostać wykonane przez osobę
posiadającą uprawnienie serwisowe udzielone przez producenta przenoszonych urządzeń, tj.
firmy Agilent Technologies.

5)

Usługa zostanie uznana za wykonaną poprawnie, jeśli po zainstalowaniu aparatury, jej
uruchomieniu i wykalibrowaniu układ będzie działać nie gorzej niż przed demontażem, tzn.
zmierzone po instalacji parametry aparatury określone w jej specyfikacji będą nie gorsze niż
zmierzone przed rozmontowaniem.

Wymagania dodatkowe:
1. Prace powinny być prowadzone bez pośpiechu, ze szczególną starannością i dbałością o
bezpieczeństwo transportowanych urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia wind na czas przeprowadzki,
dbania o porządek w trakcie przeprowadzki, pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i
uporządkowanym wind, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania
czynności objętych zamówieniem.
4. Materiały zabezpieczające (folia, narożniki, pianka, styropian, palety itp.) powinny być
wliczone w ceną usługi Wykonawcy. Sprzęt oraz wyposażenie laboratoryjne mają być
przewożone w sposób zabezpieczający aparaturę przed uszkodzeniem, w szczególności:
a) zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami,
wstrząsami, zarysowaniami,
b) przemieszczane w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.
c) ułożone w odpowiedniej pozycji podczas transportu,
d) izolowane od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
e) zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich,
5. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę transportowanych urządzeń. W przypadku
stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przewożonego urządzenia Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia
wyrządzonej szkody w terminie ustalonym prze obydwie strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od
daty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy przez Wykonawcę uszkodzonego
urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego naprawą,
zleconą innej firmie przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia o specyfice transportowanego urządzenia.
7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie oddać do dyspozycji
Zamawiającego inny, sprawny pojazd tego samego rodzaju z kierowcą.
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8. Wykonawca odpowiada materialnie za przewożone mienie od momentu załadunku do
wyładunku oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi transportowej ( w tym
będące konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego mienia bądź realizacji prac
załadunkowych i rozładunkowych ).
9. Pojazdy Wykonawcy winny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC , oraz NNW.
10. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy sporządzą
harmonogram przeprowadzki.

Część 5: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa spektrofotometru Cary 100 firmy
Varian z komputerami, monitorami, ups, termostatami Peltiera (3 sztuki) oraz
spektrofotometru Cary 50Bio firmy Varian wraz z demontażem, przygotowaniem do
transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału
Przedmiotem zamówienia jest usługa deinstalacji specjalistycznej aparatury – trzech
spektrofotometrów Cary 100 firmy Varian z komputerami, monitorami, ups, termostatami Peltiera,
3, oraz spektrofotometru Cary 50Bio firmy Varian znajdujących się w pomieszczeniach Wydziału
Fizyki przy ulicy Żwirki i Wigury 93 w Warszawie, przygotowanie aparatury do transportu,
transport i instalacja z uruchomieniem w pomieszczeniach budynku Wydziału Fizyki, ul. Pasteura 5
II etap.
Przedmiotem objętym usługą jest cały, kompletny zestaw stanowiący urządzenie.

Zakres prac obejmuje:
1. Pomiar aktualnych parametrów pracy aparatury wskazanych przez Zamawiającego.
2. Demontaż aparatury w obecnej lokalizacji: w laboratorium nr 3103/3105 (3 piętro), S123
(piwnica), 3125B (3 piętro) i 3115 (3 piętro) przy ul. Żwirki i Wigury 93.
3. Zapakowanie aparatury w sposób zapewniający bezpieczny transport.
4. Transport, instalację i uruchomienie aparatury we wskazanych przez Zamawiającego
miejscach: laboratorium nr B3.16, B2.25/B2.26, B3.27, B3.06 (w kolejności pokoi obecnej
lokalizacji) przy ul. Pasteura 5 II etap.
5. Pomiar parametrów pracy aparatury po ponownym uruchomieniu.

Wymagania szczegółowe:
1)

Wizyta specjalisty autoryzowanego przez producenta aparatury (firmy serwisującej) celem
pomiaru parametrów pracy aparatury, demontażu i przygotowania do transportu.

2)

Druga wizyta celem montażu, uruchomienia i pomiaru parametrów pracy aparatury po
ponownym uruchomieniu.

3)

W zakresie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do:
a) ustalenia z wyprzedzeniem przynajmniej 10 dni roboczych terminu demontażu aparatury,
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b) rozmontowania aparatury, a następnie jej montażu w miejscu docelowej lokalizacji, zgodnie
ze specyfikacją oraz wskazówkami osób nadzorujących z ramienia Zamawiającego,
c) weryfikacji sposobu przygotowania aparatury do transportu, a w razie potrzeby zastosowania
dodatkowego zabezpieczenia aparatury, zapewniającego bezawaryjne wykonanie prac,
d) transport aparatury,
e) realizacji usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (w razie potrzeby
dopuszczamy możliwość przedłużenia prac do godziny 18:00).
4)

Wyznaczeni pracownicy Zamawiającego mają prawo nadzorować proces demontażu i instalacji
aparatury na każdym etapie.

5)

Demontaż, powtórna instalacja i uruchomienie aparatury musi zostać wykonane przez osobę
posiadającą uprawnienie serwisowe producenta przenoszonej aparatury (Varian)..

6)

Usługa zostanie uznana za wykonaną poprawnie, jeśli po zainstalowaniu aparatury, jej
uruchomieniu i wykalibrowaniu spełnione zostaną następujące warunki:
• układ będzie działać nie gorzej niż przed demontażem, tzn. zmierzone po instalacji

parametry aparatury określone w jej specyfikacji będą nie gorsze niż zmierzone przed
rozmontowaniem,
• zarejestrowane zostanie widmo związku wzorcowego.

Wymagania dodatkowe:
1. Prace powinny być prowadzone bez pośpiechu, ze szczególną starannością i dbałością o
bezpieczeństwo transportowanych urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia wind na czas przeprowadzki,
dbania o porządek w trakcie przeprowadzki, pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i
uporządkowanym wind, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania
czynności objętych zamówieniem.
4. Materiały zabezpieczające (folia, narożniki, pianka, styropian, palety itp.) powinny być
wliczone w ceną usługi Wykonawcy. Sprzęt oraz wyposażenie laboratoryjne mają być
przewożone w sposób zabezpieczający aparaturę przed uszkodzeniem, w szczególności:
f) zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami,
wstrząsami, zarysowaniami,
g) przemieszczane w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.
h) ułożone w odpowiedniej pozycji podczas transportu,
i)

izolowane od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,

j)

zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich,

5. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę transportowanych urządzeń. W przypadku
stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przewożonego urządzenia Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia
wyrządzonej szkody w terminie ustalonym prze obydwie strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od
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daty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy przez Wykonawcę uszkodzonego
urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego naprawą,
zleconą innej firmie przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia o specyfice transportowanego urządzenia.
7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie oddać do dyspozycji
Zamawiającego inny, sprawny pojazd tego samego rodzaju z kierowcą.
8. Wykonawca odpowiada materialnie za przewożone mienie od momentu załadunku do
wyładunku oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi transportowej ( w tym
będące konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego mienia bądź realizacji prac
załadunkowych i rozładunkowych ).
9. Pojazdy Wykonawcy winny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC , oraz NNW.
10. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy sporządzą
harmonogram przeprowadzki.

Część 6: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa ultrawirówki analitycznej
Beckman Coulter Proteomelab XLI n/s:PLI10M04, wirówki Beckman Coulter Avanti J26 XP1
n/s JXT11J10 oraz wirówki Beckman Coulter Avanti J-20I wraz z demontażem,
przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem
w nowej siedzibie Wydziału

Przedmiotem zamówienia jest usługa deinstalacji specjalistycznej aparatury – ultrawirówki
analitycznej Beckman Coulter Proteomelab XLI n/s:PLI10M04, wirówki Beckman Coulter Avanti
J26 XP1 n/s JXT11J10 i wirówki Beckman Coulter Avanti J-20I znajdujących się w
pomieszczeniach Wydziału Fizyki przy ulicy Żwirki i Wigury 93 w Warszawie, przygotowanie
aparatury do transportu, transport i instalacja z uruchomieniem w pomieszczeniach budynku przy ul.
Pasteura 5 II etap.
Przedmiotem objętym usługą są następujące elementy systemu Proteomelab XLI n/s:PLI10M04:
a) ultrawirówka analityczna
b) system detekcji absorpcyjnej i interferencyjnej
c) 2 rotory tytanowe
d) 2 komputery z monitorami
e) układ sterujący systemami detekcji
f) imadło
wirówki Avanti J26 XP1 n/s JXT11J10:
a) wirówka
b) 2 rotory
wirówki Avanti J-20I:
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a) wirówka
b) 2 rotory
Zakres prac obejmuje:
1) Pomiar aktualnych, wymienionych niżej, parametrów pracy aparatury.
2) Demontaż aparatury w obecnej lokalizacji: ultrawirówki Proteomelab XLI w laboratorium nr
2111 (2 piętro), wirówki Avanti J26 XPI w laboratorium nr 3106 (3 piętro) oraz wirówki
Avanti J-20I w laboratorium nr 3143 (3 piętro) przy ul. Żwirki i Wigury 93.
3) Zapakowanie aparatury w sposób zapewniający bezpieczny transport.
4) Transport, instalację i uruchomienie aparatury we wskazanych przez Zamawiającego miejscach:
ultrawirówki Proteomelab XLI laboratorium nr B3.31b, wirówki Avanti J26 XPI w laboratorium
B3.30c oraz wirówki Avanti J-20I w laboratorium B3.58 przy ul. Pasteura 5 II etap.
5) Pomiar parametrów pracy urządzenia po ponownym uruchomieniu.

Wymagania szczegółowe:
1)

Wizyta specjalisty autoryzowanego przez producenta aparatury (firma Beckman-Coulter) celem
pomiaru parametrów pracy urządzenia, demontażu i przygotowania do transportu.

2)

Druga wizyta celem montażu, uruchomienia i pomiaru parametrów pracy urządzenia po
ponownym uruchomieniu w nowej lokalizacji..

3)

W zakresie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do:
a) ustalenia z wyprzedzeniem przynajmniej 10 dni roboczych terminów demontażu aparatury,
b) rozmontowania aparatury, a następnie jej montażu w miejscu docelowej lokalizacji, zgodnie
ze specyfikacją oraz wskazówkami osób nadzorujących z ramienia Zamawiającego,
c) weryfikacji sposobu przygotowania aparatury do transportu, a w razie potrzeby zastosowania
dodatkowego zabezpieczenia urządzeń, zapewniającego bezawaryjne wykonanie prac,
d) transport aparatury,
e) realizacji usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (w razie potrzeby
dopuszczamy możliwość przedłużenia prac do godziny 18:00).

4)

Wyznaczeni pracownicy Zamawiającego mają prawo nadzorować proces demontażu i
powtórnej instalacji aparatury na każdym etapie.

5)

Demontaż i powtórna instalacja i uruchomienie aparatury musi zostać wykonane przez osobę
posiadającą uprawnienie serwisowe producenta

przenoszonej aparatury (firmy Beckam-

Coulter).
6)

Usługa zostanie uznana za wykonaną poprawnie, jeśli po zainstalowaniu aparatury, jej
uruchomieniu i wykalibrowaniu spełnione zostaną następujące warunki:

W przypadku ultrawirówki analitycznej XLI:
a) Przeprowadzenie przez Wykonawcę podanych niżej testów walidacyjnych i uzyskanie po
przeniesieniu aparatury wyników tych testów takich jak przed deinstalacją aparatury.
Testy jakości ultrawirówki analitycznej XLI:
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1. Test natężenia światła przy długościach fali 229nm, 280nm, 527nm (Light intensity scan counts
at 229nm, 280nm, 527nm)
2. Test kalibracji opóźnienia (Delay calibration scan)
3. Test stabilności natężenia światła w obrębie kuwety pomiarowej (Light intensity variation across
the cell )
4. Test kalibracji radialnej (Radial calibration check)
5. Test dokładności oznaczenia długości fali (Wavelength accuracy check)
6. Test z użyciem filtra tlenku holmu (Holmium filter scan)
7. Test szumu linii bazowej (Noise check baseline)
8. Test światła rozproszonego (Stray light)
9. Test dokładności pomiaru absorbancji (OD accuracy)
10. Test systemu detekcji interferencyjnej (Interference system check)
b) uzyskanie przez Zamawiającego powtarzalnych wartości współczynnika sedymentacji BSA
(bovine serum albumin), przed i po deinstalacji aparatury.
W przypadku wirówek Avanti J26 XPI i Avanti J-20I
- jeśli będzie ona działać tak jak przed demontażem, tzn. zmierzone po instalacji parametry aparatury
określone w jej specyfikacji będą takie jak zmierzone przed rozmontowaniem.

Wymagania dodatkowe:
1. Prace powinny być prowadzone bez pośpiechu, ze szczególną starannością i dbałością o
bezpieczeństwo transportowanych urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia wind na czas przeprowadzki,
dbania o porządek w trakcie przeprowadzki, pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i
uporządkowanym wind, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania
czynności objętych zamówieniem.
4. Materiały zabezpieczające (folia, narożniki, pianka, styropian, palety itp.) powinny być
wliczone w ceną usługi Wykonawcy. Sprzęt oraz wyposażenie laboratoryjne mają być
przewożone w sposób zabezpieczający aparaturę przed uszkodzeniem, w szczególności:
a) zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami,

wstrząsami, zarysowaniami,
b) przemieszczane w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.
c) ułożone w odpowiedniej pozycji podczas transportu,
d) izolowane od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
e) zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich,
5. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę transportowanych urządzeń. W przypadku
stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przewożonego urządzenia Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia
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wyrządzonej szkody w terminie ustalonym prze obydwie strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od
daty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy przez Wykonawcę uszkodzonego
urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego naprawą,
zleconą innej firmie przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia o specyfice transportowanego urządzenia.
7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie oddać do dyspozycji
Zamawiającego inny, sprawny pojazd tego samego rodzaju z kierowcą.
8. Wykonawca odpowiada materialnie za przewożone mienie od momentu załadunku do
wyładunku oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi transportowej ( w tym
będące konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego mienia bądź realizacji prac
załadunkowych i rozładunkowych ).
9. Pojazdy Wykonawcy winny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC , oraz NNW.
10. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy sporządzą
harmonogram przeprowadzki.

Część 7: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa spektrofluorymetru
czasoworozdzielczego Fluorolog Tau-3 firmy Jobin Yvon Horiba Group ze stołem optycznym
wraz z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i
uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału
Przedmiotem

zamówienia

jest

usługa

rozmontowania

specjalistycznej

aparatury

–

spektrofluorymetru czasoworozdzielczego Fluorolog Tau-3 firmy Jobin Yvon Horiba Group,
znajdującego się w pomieszczeniach Wydziału Fizyki przy ulicy Żwirki i Wigury 93 w Warszawie,
przygotowanie aparatury do transportu, transport aparatu wraz ze stołem optycznym i instalacja z
uruchomieniem w pomieszczeniach budynku Wydziału Fizyki, ul. Pasteura 5 II etap.
Przedmiotem objętym usługą jest cały, kompletny zestaw stanowiący urządzenie.

Zakres prac obejmuje:
1)

Pomiar aktualnych parametrów pracy aparatury wskazanych przez Zamawiającego.

2)

Demontaż aparatury w obecnej lokalizacji: w laboratorium nr 3103/3105 (3 piętro) przy ul.
Żwirki i Wigury 93.

3)

Zapakowanie aparatury w sposób zapewniający bezpieczny transport.

4)

Transport, instalację i uruchomienie aparatury wraz ze stołem optycznym we wskazanych przez
Zamawiającego miejscach: laboratorium nr B3.12 przy ul. Pasteura 5 II etap.

5)

Pomiar parametrów pracy aparatury po ponownym uruchomieniu.

Wymagania szczegółowe:
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1)

Wizyta w ustalonym terminie specjalisty autoryzowanego przez producenta aparatury (firmy
serwisującej) celem pomiaru parametrów pracy aparatury, demontażu i przygotowania do
transportu.

2)

Druga wizyta w ustalonym terminie celem montażu, uruchomienia i pomiaru parametrów pracy
aparatury po ponownym uruchomieniu.

3)

W zakresie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do:
a) ustalenia z wyprzedzeniem przynajmniej 10 dni roboczych terminu demontażu aparatury,
b) rozmontowania aparatury, a następnie jej montażu w miejscu docelowej lokalizacji, zgodnie
ze specyfikacją oraz wskazówkami osób nadzorujących z ramienia Zamawiającego,
c) weryfikacji sposobu przygotowania aparatury do transportu, a w razie potrzeby zastosowania
dodatkowego zabezpieczenia aparatury, zapewniającego bezawaryjne wykonanie prac,
d) transport aparatury,
e) realizacji usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (w razie potrzeby
dopuszczamy możliwość przedłużenia prac do godziny 18:00).

4)

Wyznaczeni pracownicy Zamawiającego mają prawo nadzorować proces demontażu i
powtórnej instalacji aparatury na każdym etapie.

5)

Demontaż, powtórna instalacja i uruchomienie aparatury musi zostać wykonane przez osobę
posiadającą uprawnienie producenta aparatury (Jobin Yvon Horiba Group).

6)

Usługa zostanie uznana za wykonaną poprawnie, jeśli po zainstalowaniu aparatury, jej
uruchomieniu i wykalibrowaniu spełnione zostaną następujące warunki:
• układ będzie działać nie gorzej niż przed demontażem, tzn. zmierzone po instalacji

parametry aparatury określone w jej specyfikacji będą nie gorsze niż zmierzone przed
rozmontowaniem,
• zarejestrowane zostanie widmo związku wzorcowego.

Wymagania dodatkowe:
1. Prace powinny być prowadzone bez pośpiechu, ze szczególną starannością i dbałością o
bezpieczeństwo transportowanych urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia wind na czas przeprowadzki,
dbania o porządek w trakcie przeprowadzki, pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i
uporządkowanym wind, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania
czynności objętych zamówieniem.
4. Materiały zabezpieczające (folia, narożniki, pianka, styropian, palety itp.) powinny być
wliczone w ceną usługi Wykonawcy. Sprzęt oraz wyposażenie laboratoryjne mają być
przewożone w sposób zabezpieczający aparaturę przed uszkodzeniem, w szczególności:
6) zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami,
wstrząsami, zarysowaniami,
7) przemieszczane w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.

Nr postępowania: WF-37-05/17

8) ułożone w odpowiedniej pozycji podczas transportu,
9) izolowane od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
10) zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich,
5. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę transportowanych urządzeń. W przypadku
stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przewożonego urządzenia Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia
wyrządzonej szkody w terminie ustalonym prze obydwie strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od
daty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy przez Wykonawcę uszkodzonego
urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego naprawą,
zleconą innej firmie przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia o specyfice transportowanego urządzenia.
7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie oddać do dyspozycji
Zamawiającego inny, sprawny pojazd tego samego rodzaju z kierowcą.
8. Wykonawca odpowiada materialnie za przewożone mienie od momentu załadunku do
wyładunku oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi transportowej ( w tym
będące konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego mienia bądź realizacji prac
załadunkowych i rozładunkowych ).
9. Pojazdy Wykonawcy winny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC , oraz NNW.
10. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy sporządzą
harmonogram przeprowadzki.

Część 8: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa aparatury badawczej: autoklawu
Varioklav 135 V firmy Varioklav, autoklawu Varioklav Classic 500 EP-Z firmy Varioklav,
autoklawu Varioklav 500 E firmy Varioklav, komory laminarna Herasafe HS 12 firmy
Heraeus, komory laminarna Clean Flux V130, Safety Matic firmy Folabo wraz z demontażem,
przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem
w nowej siedzibie Wydziału Fizyki
Przedmiotem zamówienia jest usługa rozmontowania specjalistycznej aparatury – autoklawu
Varioklav 135 V firmy Varioklav, autoklawu Varioklav Classic 500 EP-Z firmy Varioklav,
autoklawu 500 E firmy Varioklav, komory laminarnej Herasafe HS 12 firmy Heraeus, komory
laminarnej Clean Flux V130, Safety Matic firmy Folabo znajdujących się w pomieszczeniach
Wydziału Fizyki przy ulicy Żwirki i Wigury 93 w Warszawie, przygotowanie aparatury do
transportu, transport i instalacja z uruchomieniem w pomieszczeniach budynku Wydziału Fizyki, ul.
Pasteura 5 II etap.
Przedmiotem objętym usługą jest cały, kompletny zestaw stanowiący urządzenie.

Zakres prac obejmuje:
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1. Pomiar aktualnych parametrów pracy aparatury wskazanych przez Zamawiającego.
2.

Demontaż aparatury w obecnej lokalizacji, odpowiednio w laboratorium nr 3143 (3 piętro),
3106 (3 piętro), 3135B (3 piętro), 3141 (3 piętro) i 3112 (3 piętro) przy ul. Żwirki i Wigury 93.

3.

Zapakowanie aparatury w sposób zapewniający bezpieczny transport.

4.

Transport, instalację i uruchomienie aparatury we wskazanych przez Zamawiającego miejscach,
odpowiednio:

laboratorium nr B3.57, laboratorium nr B3.30a, laboratorium nr B3.57

laboratorium nr B3.61 i laboratorium nr B3.30d przy ul. Pasteura 5 II etap.
5.

Pomiar parametrów pracy aparatury po ponownym uruchomieniu.

Wymagania szczegółowe:
1)

Wizyta specjalisty autoryzowanego przez producenta aparatury (firmy) celem pomiaru
parametrów pracy urządzenia, demontażu i przygotowania do transportu.

2)

Druga wizyta celem montażu, uruchomienia i pomiaru parametrów pracy aparatury po
ponownym uruchomieniu.

3)

W zakresie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do:
a) ustalenia z wyprzedzeniem przynajmniej 10 dni roboczych terminu demontażu aparatury,
b) rozmontowania aparatury, a następnie jej montażu w miejscu docelowej lokalizacji, zgodnie
ze specyfikacją oraz wskazówkami osób nadzorujących z ramienia Zamawiającego,
c) weryfikacji sposobu przygotowania aparatury do transportu, a w razie potrzeby zastosowania
dodatkowego zabezpieczenia aparatury, zapewniającego bezawaryjne wykonanie prac,
d) transport aparatury,
e) realizacji usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (w razie potrzeby
dopuszczamy możliwość przedłużenia prac do godziny 18:00).

4)

Wyznaczeni pracownicy Zamawiającego mają prawo nadzorować proces demontażu i
powtórnej instalacji aparatury na każdym etapie.

5)

Instalacja i uruchomienie aparatury musi zostać wykonane przez osobę posiadającą uprawnienie
serwisowe przez producenta aparatury (Variolav, Heraeus, Folabo.

6)

Instalacja i uruchomienie aparatury zostaną uznane za zakończone jeśli będzie ona działać nie
gorzej niż przed demontażem, tzn. zmierzone po instalacji parametry urządzenia określone w jej
specyfikacji będą nie gorsze niż zmierzone przed rozmontowaniem i dopuszczały do
bezpiecznego użytkowania, dla komór laminarnych zgodnie z II klasą bezpieczeństwa.

Wymagania dodatkowe:
1. Prace powinny być prowadzone bez pośpiechu, ze szczególną starannością i dbałością o
bezpieczeństwo transportowanych urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia wind na czas przeprowadzki,
dbania o porządek w trakcie przeprowadzki, pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i
uporządkowanym wind, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania
czynności objętych zamówieniem.
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4. Materiały zabezpieczające (folia, narożniki, pianka, styropian, palety itp.) powinny być
wliczone w ceną usługi Wykonawcy. Sprzęt oraz wyposażenie laboratoryjne mają być
przewożone w sposób zabezpieczający aparaturę przed uszkodzeniem, w szczególności:
a) zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami,
wstrząsami, zarysowaniami,
b) przemieszczane w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.
c) ułożone w odpowiedniej pozycji podczas transportu,
d) izolowane od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
e) zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich,
5. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę transportowanych urządzeń. W przypadku
stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przewożonego urządzenia Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia
wyrządzonej szkody w terminie ustalonym prze obydwie strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od
daty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy przez Wykonawcę uszkodzonego
urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego naprawą,
zleconą innej firmie przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia o specyfice transportowanego urządzenia.
7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie oddać do dyspozycji
Zamawiającego inny, sprawny pojazd tego samego rodzaju z kierowcą.
8. Wykonawca odpowiada materialnie za przewożone mienie od momentu załadunku do
wyładunku oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi transportowej ( w tym
będące konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego mienia bądź realizacji prac
załadunkowych i rozładunkowych ).
9. Pojazdy Wykonawcy winny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, oraz NNW.
10. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy sporządzą
harmonogram przeprowadzki.

Część 9: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa spektrometru mas AB Sciex API
3200 z generatorem gazów PEAK SCIENTIFIC AB-3G oraz szafką pod spektrometr mas wraz
z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem
w nowej siedzibie Wydziału
Przedmiotem zamówienia jest usługa rozmontowania specjalistycznej aparatury – spektrometru
mas AB Sciex API 3200 wraz z generatorem gazów PEAK SCIENTIFIC AB-3G oraz szafką pod
spektrometr mas, znajdującym się w pomieszczeniach Wydziału Fizyki przy ulicy Żwirki i Wigury
93 w Warszawie, przygotowanie aparatury do transportu, transport i instalacja z uruchomieniem w
pomieszczeniach budynku Wydziału Fizyki, ul. Pasteura 5 II etap.
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Przedmiotem objętym usługą jest cały, kompletny zestaw stanowiący urządzenie.
Zakres prac obejmuje:
1. Pomiar aktualnych parametrów pracy urządzenia wskazanych przez Zamawiającego
2.

Demontaż aparatury w obecnej lokalizacji: w laboratorium nr 3135A (3 piętro) przy ul. Żwirki i
Wigury 93

3.

Zapakowanie aparatury w sposób zapewniający bezpieczny transport.

4.

Transport instalację i uruchomienie aparatury we wskazanych przez Zamawiającego miejscach:
laboratorium nr B3.48 przy ul. Pasteura 5 II etap.

5.

Pomiar parametrów pracy urządzenia po ponownym uruchomieniu.

Wymagania szczegółowe:
1) Wizyta specjalisty autoryzowanego przez producenta aparatury (firmy) na co najmniej 1 dzień
roboczy celem pomiaru parametrów pracy urządzenia, demontażu i przygotowania do
transportu.
2) Druga wizyta na co najmniej 2 dni robocze celem montażu, uruchomienia i pomiaru
parametrów pracy urządzenia po ponownym uruchomieniu.
3) W zakresie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do:
a) ustalenia z wyprzedzeniem przynajmniej 10 dni roboczych terminów demontażu urządzenia,
b) rozmontowania urządzenia, a następnie jego montażu w miejscu docelowej lokalizacji,
zgodnie ze specyfikacją oraz wskazówkami osób nadzorujących z ramienia Zamawiającego,
c) weryfikacji sposobu przygotowania urządzenia do transportu, a w razie potrzeby
zastosowania

dodatkowego

zabezpieczenia

urządzeń,

zapewniającego

bezawaryjne

wykonanie prac,
d) transport aparatury,
e) realizacji usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (w razie potrzeby
dopuszczamy możliwość przedłużenia prac do godziny 18:00).
4)

Wyznaczeni pracownicy Zamawiającego mają prawo nadzorować proces demontażu i
powtórnej instalacji aparatury na każdym etapie.

5)

Demontaż, powtórna instalacja i uruchomienie aparatury musi zostać wykonane przez osobę
posiadającą uprawnienie serwisowe producenta (Sciex).

6)

Usługa zostanie uznana za wykonaną poprawnie, jeśli po zainstalowaniu aparatury, jej
uruchomieniu i wykalibrowaniu spełnione zostaną następujące warunki:
• spektrometr będzie działać nie gorzej niż przed demontażem, tzn. zmierzone po instalacji
parametry aparatury określone w jej specyfikacji będą nie gorsze niż zmierzone przed
rozmontowaniem,
• zarejestrowane zostanie widmo związku wzorcowego.

Wymagania dodatkowe:
1. Prace powinny być prowadzone bez pośpiechu, ze szczególną starannością i dbałością o
bezpieczeństwo transportowanych urządzeń.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia wind na czas przeprowadzki,
dbania o porządek w trakcie przeprowadzki, pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i
uporządkowanym wind, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania
czynności objętych zamówieniem.
4. Materiały zabezpieczające (folia, narożniki, pianka, styropian, palety itp.) powinny być
wliczone w ceną usługi Wykonawcy. Sprzęt oraz wyposażenie laboratoryjne mają być
przewożone w sposób zabezpieczający aparaturę przed uszkodzeniem, w szczególności:
a) zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami,

wstrząsami, zarysowaniami,
b) przemieszczane w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.
c) ułożone w odpowiedniej pozycji podczas transportu,
d) izolowane od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
e) zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich,
5.

Zamawiający będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę transportowanych urządzeń. W przypadku
stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przewożonego urządzenia Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia
wyrządzonej szkody w terminie ustalonym prze obydwie strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od
daty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy przez Wykonawcę uszkodzonego
urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego naprawą,
zleconą innej firmie przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia o specyfice transportowanego urządzenia.
7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie oddać do dyspozycji
Zamawiającego inny, sprawny pojazd tego samego rodzaju z kierowcą.
8. Wykonawca odpowiada materialnie za przewożone mienie od momentu załadunku do
wyładunku oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi transportowej ( w tym
będące konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego mienia bądź realizacji prac
załadunkowych i rozładunkowych ).
9. Pojazdy Wykonawcy winny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC , oraz NNW.
10. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy sporządzą
harmonogram przeprowadzki.

Część 10: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa aparatury badawczej (wraz z
demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem w
nowej siedzibie Wydziału): spektrofluorymetr LS55 firmy Perkin Elmer z komputerem,
monitorem, ups, termostatem (3 sztuki), spektrofotometr Lambda 650 firmy Perkin Elmer z
komputerem, monitorem i termostatem
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Przedmiotem zamówienia jest usługa rozmontowania specjalistycznej aparatury – trzech
spektrofluorymetrów LS55 firmy Perkin Elmer z komputerami, monitorami, ups, termostatami, i
spektrofotometru Lambda 650 firmy Perkin Elmer z komputerem, monitorem, termostatem,
znajdujących się w pomieszczeniach Wydziału Fizyki przy ulicy Żwirki i Wigury 93 w Warszawie,
przygotowanie aparatury do transportu, transport i instalacja z uruchomieniem w pomieszczeniach
budynku Wydziału Fizyki, ul. Pasteura 5 II etap.
Przedmiotem objętym usługą jest cały, kompletny zestaw stanowiący urządzenie.

Zakres prac obejmuje:
1)

Pomiar aktualnych parametrów pracy aparatury wskazanych przez Zamawiającego.

2)

Demontaż aparatury w obecnej lokalizacji: w laboratorium przy ul. Żwirki i Wigury 93:
nr 3103/3105 (3 piętro) LS55, nr 3114 (3 piętro) LS55, nr S123 (piwnica) LS55, nr 3114 (3
piętro) Lambda 650.

3)

Zapakowanie aparatury w sposób zapewniający bezpieczny transport.

4)

Instalację i uruchomienie aparatury we wskazanych przez Zamawiającego miejscach:
laboratorium przy ul. Pasteura 5 II etap (nr B3.13 LS55, nr B3.52 LS55, nr B3.25/3.26 LS55,
nr B3.52 Lambda 650).

5)

Pomiar parametrów pracy urządzenia po ponownym uruchomieniu.

Wymagania szczegółowe:
1)

Wizyta w ustalonym terminie specjalisty autoryzowanego przez producenta aparatury (firmy
serwisującej) celem pomiaru parametrów pracy aparatury, demontażu i przygotowania do
transportu.

2)

Druga wizyta w ustalonym terminie celem montażu, uruchomienia i pomiaru parametrów pracy
aparatury po ponownym uruchomieniu.

3)

W zakresie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do:
a) ustalenia z wyprzedzeniem przynajmniej 10 dni roboczych terminu demontażu aparatury,
b) rozmontowania aparatury, a następnie jego montażu w miejscu docelowej lokalizacji,
zgodnie ze specyfikacją oraz wskazówkami osób nadzorujących z ramienia Zamawiającego,
c) weryfikacji sposobu przygotowania aparatury do transportu, a w razie potrzeby zastosowania
dodatkowego zabezpieczenia aparatury, zapewniającego bezawaryjne wykonanie prac,
d) transport aparatury,
e) realizacji usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (w razie potrzeby
dopuszczamy możliwość przedłużenia prac do godziny 18:00).

4)

Wyznaczeni pracownicy Zamawiającego mają prawo nadzorować proces demontażu i
powtórnej instalacji aparatury na każdym etapie.

5)

Demontaż, powtórna instalacja i uruchomienie aparatury musi zostać wykonane przez osobę
posiadającą uprawnienie serwisowe producenta (Perkin Elmer)..
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6)

Usługa zostanie uznana za wykonaną poprawnie, jeśli po zainstalowaniu aparatury, jej

uruchomieniu i wykalibrowaniu spełnione zostaną następujące warunki:
• układ będzie działać nie gorzej niż przed demontażem, tzn. zmierzone po instalacji

parametry aparatury określone w jej specyfikacji będą nie gorsze niż zmierzone przed
rozmontowaniem, zarejestrowane zostanie widmo związku wzorcowego.
Wymagania dodatkowe:
1. Prace powinny być prowadzone bez pośpiechu, ze szczególną starannością i dbałością o
bezpieczeństwo transportowanych urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia wind na czas przeprowadzki,
dbania o porządek w trakcie przeprowadzki, pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i
uporządkowanym wind, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania
czynności objętych zamówieniem.
4. Materiały zabezpieczające (folia, narożniki, pianka, styropian, palety itp.) powinny być
wliczone w ceną usługi Wykonawcy. Sprzęt oraz wyposażenie laboratoryjne mają być
przewożone w sposób zabezpieczający aparaturę przed uszkodzeniem, w szczególności:
a) zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami,

wstrząsami, zarysowaniami,
b) przemieszczane w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.
c) ułożone w odpowiedniej pozycji podczas transportu,
d) izolowane od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
e) zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich,
5. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę transportowanych urządzeń. W przypadku
stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przewożonego urządzenia Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia
wyrządzonej szkody w terminie ustalonym prze obydwie strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od
daty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy przez Wykonawcę uszkodzonego
urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego naprawą,
zleconą innej firmie przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia o specyfice transportowanego urządzenia.
7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie oddać do dyspozycji
Zamawiającego inny, sprawny pojazd tego samego rodzaju z kierowcą.
8. Wykonawca odpowiada materialnie za przewożone mienie od momentu załadunku do
wyładunku oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi transportowej ( w tym
będące konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego mienia bądź realizacji prac
załadunkowych i rozładunkowych ).
9. Pojazdy Wykonawcy winny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC , oraz NNW.
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10. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy sporządzą
harmonogram przeprowadzki.
2.3 Wizja lokalna:
Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków
związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem przetargu, w zakresie skalkulowania ceny
przez Wykonawcę.
Termin wizji ustala się na dzień 24.07.2017 r. godz. 10:00
Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w holu Budynku WFUW przy pl. Pasteura 5.
Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do 24.07.2017 r. godz. 09:00 przesłać faksem na nr
22 55 32 597 wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego), które mają wziąć udział w wizji.
Rozdział 3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składania ofert częściowych.

W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (10 części) należy traktować jako
oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w
SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
Rozdział 4. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 5. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział 6. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenie Zamówień dodatkowych o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy

Rozdział 7. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział 8. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
8.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, a także wskazanie nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których się powołuje
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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8.3 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
Rozdział 9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
9.1 Wymagany termin wykonania zamówienia:
Część 1: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 2: od dnia 04.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r.
Część 3: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 4: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 5: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 6: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2017 r.
Część 7: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 8: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 9: od dnia 28.08.2017 r. do dnia 15.09.2017 r.
Część 10: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
9.2 Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone.
9.3 Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) wykonania zamówienia, niż
przedstawiono wyżej.
Rozdział 10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A
WYKONAWCAMI
10.1 Sposobem porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest forma
pisemna, faks lub droga elektroniczna.
10.2 W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą
faksu lub poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
10.3 Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej
Rozdział 11. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW
11.1 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Antonina Lykhodyed

– faks

(22) 55 32 597, e-mail: Antonina@fuw.edu.pl
Rozdział 12. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
12.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu.
12.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których
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mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuje od
uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuje od
uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
A.

Część 1:
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy
usługi transportowe wyposażenia biurowego o wartości brutto nie mniejszej niż
25 000,00 zł każda.
Część 2:
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie
usługi transportowe wyposażenia warsztatowego o wartości brutto nie mniejszej niż
20 000,00 zł każda.
Część 3:
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie
usługi transportowe wyposażenia laboratoryjnego o wartości brutto nie mniejszej niż
60 000,00 zł każda.
B.
Dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- jednym samochodem z zamkniętym nadwoziem, przystosowanym do przewozu urządzeń
wielkogabarytowych, z możliwością bezpiecznego załadunku i rozładunku z windą załadowczą,
z aktualnymi badaniami technicznymi oraz aktualnym ubezpieczeniem OC (nadwozie
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zamknięte, wyposażone w platformę umożliwiającą unoszenia towarów z poziomu gruntu
na poziom podłogi części ładunkowej); wózkami do przewozu urządzeń wielkogabarytowych,
kartonów/kontenery itp.; dźwigiem z platformą umożliwiającą wyjęcie aparatury przez okno.
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o
przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
lub wszyscy Wykonawcy łącznie
C.
Część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

Wykonawca wykaże że dysponuję kierowcą samochodu ciężarowego oraz co najmniej 4
osobowym zespołem do prac przeprowadzkowych, wyposażonym w

odzież ochronną,

rękawice, pasy do noszenia itp.
Część 4:

Wykonawca wykaże że dysponuję co najmniej jedną osobą która będzie uczestniczyła w
realizacji zamówienia oraz która posiada uprawnienie serwisowe udzielone przez producenta
przenoszonych urządzeń, tj. firmy Agilent Technologies.
Część 5:

Wykonawca wykaże że dysponuję co najmniej jedną osobą która będzie uczestniczyła w
realizacji zamówienia oraz która posiada uprawnienie serwisowe udzielone przez producenta
przenoszonych urządzeń, tj. firmy Varian.

Część 6:
Wykonawca wykaże że dysponuję co najmniej jedną osobą która będzie uczestniczyła w
realizacji zamówienia oraz która posiada uprawnienie serwisowe udzielone przez producenta
przenoszonych urządzeń, tj. firmy Beckman-Coulter.

Część 7:
Wykonawca wykaże że dysponuję co najmniej jedną osobą która będzie uczestniczyła w
realizacji zamówienia oraz która posiada uprawnienie serwisowe udzielone przez producentów
przenoszonych urządzeń, tj. firmy Jobin Yvon Horiba Group.

Część 8:
Wykonawca wykaże że dysponuję co najmniej jedną osobą która będzie uczestniczyła w
realizacji zamówienia oraz która posiada uprawnienie serwisowe udzielone przez producentów
przenoszonych urządzeń, tj. Variolav, Heraeus, Folabo.

Część 9:
Wykonawca wykaże że dysponuję co najmniej jedną osobą która będzie uczestniczyła w
realizacji zamówienia oraz która posiada uprawnienie serwisowe udzielone przez producentów
przenoszonych urządzeń, tj. firmy Sciex.

Część 10:
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Wykonawca wykaże że dysponuję co najmniej jedną osobą która będzie uczestniczyła w
realizacji zamówienia oraz która posiada uprawnienie serwisowe udzielone przez producentów
przenoszonych urządzeń, tj. firmy Perkin Elmer.

Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o
przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
lub wszyscy Wykonawcy łącznie
12.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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.
12.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być
złożone w oryginale, mieć formę pisemną i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie
musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o
zamówienie, odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne
okoliczności, wynikające za specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu
Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje.
12.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy.
12.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
12.7 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
12.8 Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b
ustawy, nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń i oparty
będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia /nie spełnia).
12.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
12.10 Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali, spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt.
13-23 ustawy,
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
Rozdział 13. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
13.1

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 11

SIWZ i 11.1 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz
z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wykazanym w Załączniku nr
2 i 3 do SIWZ. Informację zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenia Wykonawca składa
zgodnie ze zworami stanowiącymi załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o którym mowa w pkt. 13.1 ppkt.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają 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
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się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 13.1 ppkt. 1 SIWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 12.4 SIWZ.
13.2 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 4 do SIWZ.
13.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień
złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego.
13.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 13.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 13.3 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument

miał

dotyczyć,

złożone

przed

notariuszem

lub

przed

organem

sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy
określone w pkt.13.3 SIWZ stosuje się.
13.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 13.3 SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
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wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
13.6

Jeżeli

Wykonawca

nie

złoży

wymaganych

pełnomocnictw albo

złożył

wadliwe

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
13.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów,
mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13.8 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Rozdział 14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu
14.1 W celu

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór
stanowi zał. nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
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wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzór stanowi zał. nr 6 do SIWZ).
3) wykaż narzędzi oraz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania zasobami o których
mowa w pkt. 12.2 lit. B SIWZ (wzór stanowi zał. nr 7 do SIWZ).
14.2 Jeżeli wykaż, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o
dodatkowe informację lub dokumenty w tym zakresie.
14.3 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału

w

postępowaniu

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych

lub

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Rozdział 15. Ogólne warunki składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie
(konsorcja/spółki cywilne):
15.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
15.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia ( tj.
Formularz Nr 2 i Nr 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
15.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą poświadcza za zgodność z oryginałem odpowiednio wykonawca lub te podmioty.
15.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy, natomiast warunki określone w pkt. 12.2 SIWZ mogą spełniać łącznie.
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15.5 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji
Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
15.6 W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (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 pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle
dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu
notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona
będzie z pełnomocnikiem,
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww.
pełnomocnictwo (poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub
uchwałę).
Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
3) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej
stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków
konsorcjum,
4) inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje)
pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum

i dotyczą one całego

konsorcjum.
15.7 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
15.8 Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla
wszystkich podmiotów składających ofertę.
15.9 Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i
wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
15.10 Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.

Rozdział 16. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ
16.1 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.
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16.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
16.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania, o którym
mowa w pkt. 13.2 SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
16.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 16.2 SIWZ.
16.5 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ.
16.6 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ
Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę
zmianę na własnej stronie internetowej (www.fuw.edu.pl).
16.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ
oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.
Rozdział 17.WADIUM
Nie dotyczy.
Rozdział 18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
18.1

WYKONAWCA ma prawo złożyć jedną ofertę.

18.2

WYKONAWCY zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

18.3

WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta (Formularz ofertowy), wraz z załączonymi oświadczeniami itd. musi być
napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk
komputerowy). Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w
ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika
w języku polskim. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia wymagane
postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. Oferta musi być
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy podpisem czytelnym
lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w KRS lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej
WYKONAWCY lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo dokonywania określonych
czynności prawnych. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty
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musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do
oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
18.4

Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnym numerem, spięta w sposób
zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji zawartości oferty i podpisana (każda
strona zawierająca treść) przez WYKONAWCĘ, a przedłożone dokumenty winny być
spisane na jednej kartce (spis treści).

18.5

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

18.6

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy WYKONAWCA dołączy,
jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą
„za zgodność z oryginałem” (na każdej stronie dokumentu) i podpisana przez
upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zażąda
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości.

18.7

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę/opakowanie należy zaadresować według
poniższego wzoru:
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Uniwersytet Warszawski
OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA:
„Świadczenie kompleksowych usług transportowych wyposażenia biurowego,
laboratoryjnego oraz warsztatowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”.
– WF-37-05/17, część nr .............................................
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz
z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty
Wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.
Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty,
jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca
składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.

18.8

Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert
będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.

18.9

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed
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ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. Zmiany
do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem
„ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer
telefonu Wykonawcy
(dopuszcza się odcisk pieczęci). Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w
ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.
18.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie ujawnia sie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art.86 ust. 4. (art. 8 ust. 3 ustawy).
18.11

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to
inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

18.12 Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z
załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Rozdział 19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
19.1.

WYKONAWCA pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

19.2.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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19.3

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział 20. MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

20.1

Oferty należy składać w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5, pokój
0.18 (parter).

20.2

Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2017 r. o godz.11.00.

20.3

Otwarcie

ofert

nastąpi w dniu

31.07.2017 r.

o

godz.

11.15

w siedzibie

ZAMAWIAJĄCEGO, pok. nr 0.18.
20.4

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty w miejsce wskazane w pkt. 20.1 SIWZ, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub
kurierską.

20.5

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

20.6

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
www.fuw.edu.pl informacje dotyczące:
- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w cenach.

20.7

Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 20.2 SIWZ, zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom.
Rozdział 21. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

21.1 W ofercie, Wykonawca, jest zobowiązany podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia w
PLN zawierającą całkowity jego koszt wraz z należnym podatkiem VAT (w Formularzu
Ofertowym). Wszystkie wartości tj.: netto, VAT i wartość brutto należy zaokrąglić do dwóch
miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń.
21.2 Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a
bez których nie można realizować zamówienia (w tym m.in. transport pod wskazany adres,
rozładunek,

montaż, ustawienie, itp.) Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez

zastosowanie rabatów, opustów itp.
21.3 Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
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przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
Rozdział 22. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
22.1 Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem (dotyczy każdej z części zamówienia): cena oferty brutto – o wadze 60 %;
termin zapłaty za fakturę – 40%.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
WYKONAWCÓW w zakresie kryterium.
22.2 Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium, otrzyma

maksymalną ilość punktów. Pozostałym WYKONAWCOM, spełniającym wymagania
kryterialne przypisane zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
22.3 Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg

formuły:
1. Cena:
Cn
C =------------ x 60%
Cob
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium cena
Cn – najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert
Cob – cena ofertowa badanej oferty
60 % - waga kryterium
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium „cena”.
2.Termin zapłaty za fakturę:

Punkty w kryterium – Termin zapłaty za fakturę zostaną przyznane wg poniższej tabeli:
Ilość punktów
Termin zapłaty za
fakturę
Do 30 dni od dnia
40
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury
Do 21 dni od dnia
20
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury
Do 14 dni od dnia
10
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury
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Jeżeli Wykonawca zaoferuje więcej niż 30 dni Zamawiający przyjmie maksymalny 30-dniowy
termin i przyzna maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt. Oferta zostanie odrzucona jeżeli
Wykonawca nie wpisze terminu w ogóle oraz jeżeli termin wpisany w formularzu ofertowym
będzie miał inne wartości niż podane do punktacji.
3. Całkowita liczba punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
Lp = C + Zp
Gdzie:
Lp – liczba punktów
C – punkty przyznane w kryterium Cena
Zp- punkty przyznane za kryterium Termin zapłaty za fakturę
22.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
22.5 Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności:
- błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo podanej w
ofercie stawki podatku od towarów i usług;
- błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług. Przyjmuję się
że prawidłowo podano cenę netto wpisaną słownie.
- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i
dzielenia.
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
22.6 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 19.5 ppkt. 3).
22.7 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.
Rozdział 23. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.
Rozdział 24. WYBÓR OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWINIA PUBLICZNEGO
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24.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
24.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty w postępowaniu, a także zamieści te informację na stronie internetowej
www.fuw.edu.pl
24.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po
upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
24.4

Przed

podpisaniem

najkorzystniejsza,

umowy

przedstawi

Wykonawca,

którego

Zamawiającemu

polisę

oferta

zostanie

wybrana

ubezpieczeniową,

jako

obejmującą

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za jakąkolwiek stratę, szkodę lub uszkodzenie,
które może się zdarzyć jakiejkolwiek własności materialnej w związku z realizacją Umowy.
Kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż:
część 1: nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto.
część 2: nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto.
część 3: nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto.
część 4: nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto
cześć 5: nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto
część 6: nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto
część 7: nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto
część 8: nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto
część 9: nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto
część 10: nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto
24. 5

W przypadku nie złożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wymaganej
polisy, o której mowa w punkcie 24.4 Zamawiający uzna takie działania Wykonawcy za
uchylanie się od podpisania umowy i odstąpi od jej podpisania z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Rozdział 25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

25.1 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
25.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Rozdział 26. Postanowienia umowy
26.1 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

26.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
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dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
26.3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Spis załączników do SIWZ:
1. Formularz ofertowy - zał. 1 do SIWZ
2. Załącznik nr 1/1; 1/2; 1/3
3. Formularz nr 2 – zał. 2 do SIWZ
4. Formularz nr 3 – zał. 3 do SIWZ
5. Formularz nr 4 – zał. 4 do SIWZ
6. Formularz nr 5 – zał. 5 do SIWZ
7. Formularz nr 6 – zał. 6 do SIWZ
8. Formularz nr 7 – zał. 7 do SIWZ
9. Wzór umowy – zał. nr 8 do SIWZ

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
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Załącznik nr 1 do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
FO RMULARZ OF ERTO WY
W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Świadczenie kompleksowych usług transportowych wyposażenia biurowego, laboratoryjnego
oraz warsztatowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
/pełna nazwa firmy Wykonawcy/
posiadającego siedzibę
…………………………………………………………………………………………………………
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
…………………………………………………………………………………………………………
województwo
powiat
…………………………………………………………………………………………………………
telefon
fax
…………………………………………………………………………………………………………
strona internetowa
e-mail
NIP ………………………………………… REGON ………………………………………….........
reprezentowana przez: …………………………………………………………………………………
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
Część 1: Usługi transportowe wyposażenia biurowego Zakładu Biofizyki Wydziału Fizyki UW
do nowej siedziby Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa
I/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto w PLN ................................................................................................................... ,
słownie: ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
VAT.................%, kwota podatku w PLN .…............................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Cena netto w PLN .......................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
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podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Część 2: Usługi transportowe wyposażenia warsztatowego do nowej siedziby Wydziału Fizyki
przy ul. Pasteura 5, Warszawa
I/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto w PLN ................................................................................................................... ,
słownie: ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
VAT.................%, kwota podatku w PLN .…............................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Cena netto w PLN .......................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Część 3: Specjalistyczne usługi transportowe wyposażenia laboratoryjnego Zakładu Biofizyki
Wydziału Fizyki UW do nowej siedziby Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa
I/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto w PLN ................................................................................................................... ,
słownie: ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
VAT.................%, kwota podatku w PLN .…............................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Cena netto w PLN .......................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Część 4: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa dyfraktometru rentgenowskiego
SuperNova A Diffraction System (Cu Novalamp) z detektorem Atlas chłodzonym powietrzem i
kriosystemem chłodzenia azotem Oxford 700, firmy Agilent Technologies (Rigaku Oxford
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Diffraction) wraz z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem
i uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału
I/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto w PLN ................................................................................................................... ,
słownie: ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
VAT.................%, kwota podatku w PLN .…............................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Cena netto w PLN .......................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Część 5: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa spektrofotometru Cary 100 firmy
Varian z komputerami, monitorami, ups, termostatami Peltiera (3 sztuki) oraz
spektrofotometru Cary 50Bio firmy Varian wraz z demontażem, przygotowaniem do
transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału
I/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto w PLN ................................................................................................................... ,
słownie: ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
VAT.................%, kwota podatku w PLN .…............................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Cena netto w PLN .......................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Część 6: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa ultrawirówki analitycznej
Beckman Coulter Proteomelab XLI n/s:PLI10M04, wirówki Beckman Coulter Avanti J26 XP1
n/s JXT11J10 oraz wirówki Beckman Coulter Avanti J-20I wraz z demontażem,
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przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem w nowej
siedzibie Wydziału
I/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto w PLN ................................................................................................................... ,
słownie: ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
VAT.................%, kwota podatku w PLN .…............................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Cena netto w PLN .......................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Część 7: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa spektrofluorymetru
czasoworozdzielczego Fluorolog Tau-3 firmy Jobin Yvon Horiba Group ze stołem optycznym
wraz z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i
uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału
I/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto w PLN ................................................................................................................... ,
słownie: ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
VAT.................%, kwota podatku w PLN .…............................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Cena netto w PLN .......................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Część 8: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa aparatury badawczej: autoklawu
Varioklav 135 V firmy Varioklav, autoklawu Varioklav Classic 500 EP-Z firmy Varioklav,
autoklawu Varioklav 500 E firmy Varioklav, komory laminarna Herasafe HS 12 firmy
Heraeus, komory laminarna Clean Flux V130, Safety Matic firmy Folabo wraz z demontażem,
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przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem w nowej
siedzibie Wydziału
I/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto w PLN ................................................................................................................... ,
słownie: ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
VAT.................%, kwota podatku w PLN .…............................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Cena netto w PLN .......................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Część 9: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa spektrometru mas AB Sciex API
3200 z generatorem gazów PEAK SCIENTIFIC AB-3G oraz szafką pod spektrometr mas wraz
z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem
w nowej siedzibie Wydziału
I/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto w PLN ................................................................................................................... ,
słownie: ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
VAT.................%, kwota podatku w PLN .…............................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Cena netto w PLN .......................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Część 10: Kompleksowa specjalistyczna usługa transportowa aparatury badawczej (wraz z
demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem oraz montażem i uruchomieniem w
nowej siedzibie Wydziału): spektrofluorymetr LS55 firmy Perkin Elmer z komputerem,
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monitorem, ups, termostatem (3 sztuki), spektrofotometr Lambda 650 firmy Perkin Elmer z
komputerem, monitorem i termostatem
I/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto w PLN ................................................................................................................... ,
słownie: ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
VAT.................%, kwota podatku w PLN .…............................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Cena netto w PLN .......................................................................... ,
słownie:.....................................................................................................................................................
Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
II/. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – wymagany:
Część 1: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 2: od dnia 04.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r.
Część 3: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 4: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 5: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 6: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2017 r.
Część 7: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 8: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
Część 9: od dnia 28.08.2017 r. do dnia 15.09.2017 r.
Część 10: od dnia zawarcia umowy do dnia 04.09.2017 r.
III/. Termin zapłaty za fakturę: min.14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
Oferowany termin zapłaty za fakturę:.....................................................................................
IV/. OŚWIADCZAMY, że:
1) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert;
2) zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy;
3) zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć realizację następujących części
zamówienia podwykonawcom*
Lp.

Część zamówienia powierzona
do realizacji podwykonawcy

Nazwa/firma podwykonawcy
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* niepotrzebne skreślić/niewskazanie podwykonawcy będzie rozumiane, że zamówienie w całości
realizowane jest przez Wykonawcę składającego ofertę.
4) w podanej cenie uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorze umowy.
5) w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do podpisania
umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.
V/. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:
- wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia;
- inne............................................................................................................................................

..............................., dnia .....................................
___________________________
(podpis Wykonawcy lub osoby
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…………………………………………………….
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

Formularz nr 2
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na
pn.

potrzeby

Świadczenie

postępowania

kompleksowych

o

usług

udzielenie

zamówienia

transportowych

publicznego

wyposażenia

biurowego,

laboratoryjnego oraz warsztatowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – WF-3705/17, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis Wykonawca)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
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…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….…..................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art.
25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
Miejscowość, data: ….................................
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........................................................
imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………………………………………….
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

Formularz nr 3
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WF-37-05/17
prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

…………..…………………………………………………..……………………………………

…….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

………………………………………………………………………...............................................
..…………………………………………………… ……….…………………………………….....,
w następującym zakresie: …………………………………………...............................................

Nr postępowania: WF-37-05/17

…………………………………………………………………………………………………………
……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Nr postępowania: WF-37-05/17

Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………………………….
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

Formularz nr 4
INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego nr WF-37-05/17 informuję, iż:*
1)

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). należą następujące
podmioty:
…………………………………………………………………………………………………
............................................................................………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......
............................................................................………………………………………………

2)

nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej.

Miejscowość, data: ….........................................

................................................................
imię i nazwisko oraz podpis
Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy

Nr postępowania: WF-37-05/17

Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………………………….
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie kompleksowych usług transportowych wyposażenia
biurowego, laboratoryjnego oraz warsztatowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego – WF-37-05/17, część nr .............................................”
WYKAZ USŁUG
Oświadczam, że w ciągu ostatnich ........ lat zrealizowałem/liśmy następujące zamówienia:
Przedmiot
zamówienia/umowy

Wartość zamówienia
(brutto)

Data wykonania
zamówienia

Nazwa i dane
adresowe
Odbiorcy

Rodzaj
doświadczenia
(własne, innego
podmiotu

1

2

3

4

5

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że każda z w/w usług została
wykonana należycie. Dokumenty takie jak referencje, protokoły odbioru powinny potwierdzać
należyte wykonanie zamówienia w sposób nie budzący wątpliwości.

Nr postępowania: WF-37-05/17

Wartości podane w walutach obcych zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN zgodnie ze
średnim kursem ogłoszonym przez NBP z dnia otwarcia ofert.
Miejscowość, data: ….................................
..........................................................
(imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ
…………………………………………………….
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie
kompleksowych usług transportowych wyposażenia biurowego, laboratoryjnego oraz
warsztatowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – WF-37-05/17, część nr
.............................................”
oświadczamy, że przy realizacji niniejszego zamówienia będą brały udział niżej wymienione osoby
(spełniające wymogi określone w pkt. 12.2 SIWZ:
Lp

1

1

2

3

4

5

Imię i nazwisko

Posiadane uprawnienia
(np.
serwisowe)/kwalifikacje
(np. kierowca samochodu
ciężarowego)

Rola w wykonaniu
niniejszego
zamówienia

2

3

4

osoba, którą
dysponujemy/
osoba którą
będziemy
dysponować*

Rodzaj
zatrudnienia

5

6

osoba, którą
dysponujemy/
osoba którą
będziemy
dysponować*
osoba, którą
dysponujemy/
osoba którą
będziemy
dysponować*
osoba, którą
dysponujemy/
osoba którą
będziemy
dysponować*
osoba, którą
dysponujemy/
osoba którą
będziemy
dysponować*
osoba, którą
dysponujemy/
osoba którą
będziemy

Nr postępowania: WF-37-05/17

dysponować*
*Niepotrzebne należy skreślić

UWAGA:
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia – wykonawca dołącza ww. zobowiązanie jeżeli w wykazie osób wskazał osoby,
którymi będzie dysponował.
Miejscowość, data: ….................................

....................................................................
imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentacji
wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ
…………………………………………………….
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie
kompleksowych usług transportowych wyposażenia biurowego, laboratoryjnego oraz
warsztatowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – WF-37-05/17, część nr
..............................................”
oświadczamy, że przy realizacji niniejszego zamówienia będą brały udział niżej wymienione osoby
(spełniające wymogi określone w pkt. 12.2 SIWZ):
Oświadczamy, że przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca będzie dysponować, co
najmniej:
1. jednym samochodem z zamkniętym nadwoziem, przystosowanym

do przewozu urządzeń

wielkogabarytowych, z możliwością bezpiecznego załadunku i rozładunku z windą załadowczą,
z aktualnymi badaniami technicznymi oraz aktualnym ubezpieczeniem OC (nadwozie

zamknięte, wyposażone w platformę umożliwiającą unoszenia towarów z poziomu gruntu
na poziom podłogi części ładunkowej);
2. wózkami do przewozu urządzeń wielkogabarytowych, kartonów/kontenery itp.; dźwigiem z
platformą umożliwiającą wyjęcie aparatury przez okno.

Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o
przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
lub wszyscy Wykonawcy łącznie

UWAGA:
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia – wykonawca dołącza ww. zobowiązanie jeżeli w wykazie osób wskazał osoby,
którymi będzie dysponował.
Miejscowość, data: ….................................

....................................................................

Nr postępowania: WF-37-05/17
imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentacji
wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ
/ W Z Ó R UMOWY/
UMOWA NR .................................
dnia .....................w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej
Zleceniodawcą, posiadającym nr NIP 525-001-12-66, REGON 000001258, reprezentowanym przez
Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Dariusza Wasika
a
......................................................................................................................................................,
będącym płatnikiem VAT, nr NIP.............................., REGON................................. , wypis z KRS
lub innego rejestru właściwego dla Zleceniobiorcy, umowa konsorcjum, pełnomocnictwo, stanowi
ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy, zwanym dalej Zleceniobiorcą, działającym na podstawie
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym
przez:............................................................................................................................................
w wyniku rozstrzygnięcia, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu.............................................. została zawarta umowa następującej treści, zwaną dalej
umową.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy są specjalistyczne usługi transportowe wyposażenia laboratoryjnego
Wydziału
Fizyki
Uniwersytetu
Warszawskiego,
w
ramach
części
nr
........................................zwana dalej „usługą”.
2. Adres wykonania usługi: .......................................................................................................
3. Termin wykonania usługi: ...........................................................................................................
3. Szczegółowy opis usługi stanowi oferta Zleceniobiorcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, stanowiące załączniki do umowy.
§ 2.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podstawienia środka transportu w uzgodnionym miejscu,
załadunku/wyładunku w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie i wskazanej godzinie
rozpoczęcia załadunku/wyładunku.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje
oraz pozwolenia do wykonania usługi.
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3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową, obejmującą ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej za jakąkolwiek stratę, szkodę lub uszkodzenie, które może się zdarzyć
jakiejkolwiek własności materialnej w związku z realizacją Umowy. Kwota polisy nie może być
niższa niż ...........................złotych brutto.
4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zleceniodawcy
powstałe wskutek realizacji usługi.
5. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z umowy innemu
podmiotowi lub osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy.
6. Potwierdzeniem zrealizowania usługi będzie protokół odbioru końcowy podpisany przez
upoważnionych w umowie przedstawicieli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
§ 3.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługę biorąc odpowiedzialność za powierzone mienie, z
zachowaniem należytej staranności w celu dokonania sprawnej, całościowej i terminowej relokacji
mienia. W celu realizacji usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności:
1) realizować zakres objęty przedmiotem umowy zgodnie z ustalonymi terminami,
2) dostarczyć wszelkie niezbędne materiały do pakowania, w tym kontenery, kartony, taśmy,
folie pęcherzykowe, numerowane plomby. Pojemniki (kontenery) muszą być dostarczone w ilości
odpowiedniej tj. niezbędnej do sprawnego dokonania przeprowadzki oraz być trwałe i odporne na
uszkodzenia i warunki atmosferyczne,
3) zapewnić właściwy środek transportu (pojazd samochodowy), przystosowany do wykonania
usługi,
4) zapewnić sprawność techniczną pojazdów i aktualne świadectwa badania technicznego oraz
innych dokumentów wymaganych przez przepisy szczególne (w tym ubezpieczenia OC),
5) zapewnić odpowiednią ilość środków transportu oraz osób niezbędnych do sprawnego i
terminowego wykonania przedmiotu umowy,
6) dokonać właściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia sprzętu w sposób
zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie przewozu,
7) zabezpieczyć ciągi komunikacyjne i pomieszczenia, ściany, podłogi, windy przed
uszkodzeniem w trakcie przewozu. Zabezpieczenie wind, drzwi, ciągów komunikacyjnych,
pomieszczeń, ścian, podłóg itp. przed uszkodzeniem należy do obowiązku Zleceniobiorca, który
w razie uszkodzenia jest zobowiązany do ich naprawienia, zarówno w pomieszczeniach, jak i na
przenoszonym mieniu.
8) wykonywać czynności w szczególności związane z załadunkiem na samochód, transportem,
rozładunkiem, wniesieniem sprzętu do docelowych pomieszczeń w budynku zgodnie z
zaleceniami przedstawiciela Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozlokowania
przewożonego mienia zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Zleceniodawcy,
9) zabezpieczyć przenoszone i przewożone mienia w taki sposób, aby nie uległy utracie lub
uszkodzeniu.
10) zapewnić nadzór nad załadowanym bądź rozładowywanym samochodem - nie dopuszczalne
jest pozostawienie załadowanego samochodu bez dozoru osoby odpowiedzialnej za przewożone
mienie.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w
związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę służbową Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się skierować do wykonania usługi wykwalifikowany personel,
dysponujący odpowiednią wiedzą.
4. Zleceniobiorca, na minimum 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania usługi zobowiązany
jest do przedstawienia listy wszystkich osób, które będą uczestniczyły w przeprowadzce oraz
numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w przeprowadzce. Wszelkie zmiany osobowe,
sprzętowe należy zgłosić Zamawiającemu. Propozycja zmian wymaga akceptacji Zamawiającego.
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5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność majątkową za mienie Zleceniodawcy od chwili
rozpoczęcia usługi do czasu podpisania przez Zleceniodawcy bez zastrzeżeń protokołu końcowego
wykonania usługi.
§ 4.
Zleceniodawca:
1) zapewni Zleceniobiorcy dostęp do pomieszczeń umożliwiając prowadzenie usługi w sposób
prawidłowy i bezpieczny,
2) przygotuje i odpowiednio oznaczy rzeczy przeznaczone do przewozu,
3) zapewni nadzór przez wyznaczonych pracowników Zleceniodawcy,
4) dokona zapłaty zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
§ 5.
1. Łączna kwota należna Zleceniobiorcy za wykonanie umowy w całości wynosi: brutto:
................... zł (słownie:), w tym ...... % VAT, tj. ............................. zł (słownie:), netto:
..................... zł (słownie:...................................).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji.
§ 6.
1. Podstawą rozliczeń finansowych między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą będzie faktura
wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez strony.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy należności za przedmiot umowy
w terminie ........ dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem, o
którym mowa w ust. 1.
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień przyjęcia przez bank Zleceniodawcy polecenia przelewu.
4. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Sprzedawcy wskazany w fakturze.
5. W przypadku zwłoki w płatności przysługiwać będzie Zleceniobiorcy prawo naliczania odsetek w
ustawowej wysokości.
§ 7.
1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia na każdym etapie jego
wykonywania przez Zleceniobiorcę.
2. W przypadku niemożności wykonania przez Zleceniobiorcę usługi z przyczyn, za które
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od
umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy zapłaci on
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.
4. Za nienależyte wykonanie umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w
wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.
5. Przewidziane kary umowne podlegają sumowaniu. W przypadku, gdy suma kar umownych będzie
równa bądź przekroczy 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zleceniodawca
może odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym pisemnie Zleceniobiorcę.
6. Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w
pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
7. Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia kar umownych za zdarzenia
zaistniałe przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
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8. Kary płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniobiorcę wezwania do ich
zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z należności Zleceniobiorcy.
§8
1. W celu sprawnego wykonania umowy osobami odpowiedzialnymi:
1). za kontakt ze Zleceniobiorcą ze strony Zleceniodawcy jest ………...........................,
tel.……….….............. e-mail…………………..…..
2). za kontakt ze Zleceniodawcą ze strony Zleceniobiorcy jest: ..................……..….,
tel.…………....…….... e-mail: ……….………..
2. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie wymaga zmiany umowy.
§9
1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności
takich zmian.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będą właściwe Sądy dla siedziby
Zleceniodawcy.
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

