Dz.U./S S209
27/10/2020
509825-2020-PL

1/8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509825-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2020/S 209-509825
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Zotscher
E-mail: magdalena.zotscher@fuw.edu.pl
Tel.: +48 225532559
Faks: +48 225532597
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.fuw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.fuw.edu.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu laserowego w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii
Kwantowych”
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Numer referencyjny: WF-37-28/20
II.1.2)

Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laserowego w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe
Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”. Zamówienie składa się z 2 części, opisanych w dalszych
częściach niniejszego ogłoszenia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa lasera pikosekundowego do budowy stanowiska pomiarowego do badania własności emisyjnych
materiałów fotoaktywnych w ramach projektu NLPQT
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38636100 Lasery

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa lasera pikosekundowego do budowy stanowiska pomiarowego do badania własności emisyjnych
materiałów fotoaktywnych w ramach projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii
Kwantowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i we wzorach umów, dostępne na stronie
internetowej zamawiającego (https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html).

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach realizacji projektu nr POIR.04.02.00-00-B003/18-03 pn.
„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 Programu operacyjnego Inteligentny rozwój 2014–2020.
II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części 1 – 770,00 PLN.
2. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym musi złożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu
zamówienia oraz obligatoryjnie musi podać nazwę producenta oraz numer katalogowy (lub inne oznaczenia
identyfikacyjne).
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: dla części 1– do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa źródeł laserowych wraz z kontrolerem opóźnień do budowy stanowiska eksperymentalnego
obrazowania kwantowego w ramach projektu NLPQT
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38636100 Lasery
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 7, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa źródeł laserowych wraz z kontrolerem opóźnień do budowy stanowiska eksperymentalnego
obrazowania kwantowego w ramach projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii
Kwantowych, w tym:
— poz. 1 – źródło ultrakrótkich impulsów laserowych o regulowanej częstotliwości repetycji,
— poz. 2 – laser CW,
— poz. 3 – kontroler opóźnień do budowy stanowiska eksperymentalnego obrazowania kwantowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i we wzorze umowy, dostępne na stronie
internetowej zamawiającego (https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html).

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach realizacji projektu nr POIR.04.02.00-00-B003/18-03 pn.
„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 Programu operacyjnego Inteligentny rozwój 2014–2020.
II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części 2 – 3 600,00 PLN.
2. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym musi złożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu
zamówienia oraz obligatoryjnie musi podać nazwę producenta oraz numer katalogowy (lub inne oznaczenia
identyfikacyjne).
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: dla części 2 – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorach umów (załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do SIWZ).
Przedmiotowe wzory są dostępne na stronie internetowej zamawiającego (https://www.fuw.edu.pl/zamowieniapubliczne.html).
2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych we wzorach umów.

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, POLSKA, parter, pokój 0.12.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu aplikacji do odszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest za pomocą klucza prywatnego.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał od
wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dokumentów określonych w rozdziale 13.3 SIWZ.
4. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/),
ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia i dokumenty w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Do oferty należy dołączyć Jednolity europejski
dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP).
5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców/osoby mające
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w SIWZ.
7. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, formie
dokumentów, przygotowaniu i składaniu oferty wraz z załącznikami zawarte są w SIWZ.
8. Wykonawca jest zobowiązany by złożyć wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do
SIWZ) – dotyczy wszystkich części zamówienia:
— szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia (zamawiający dopuszcza złożenie szczegółowego
opisu technicznego sprzętu sporządzonego w języku angielskim),
— w ofercie należy obligatoryjnie podać nazwę producenta oraz numer katalogowy (lub inne oznaczenia
identyfikacyjne), określające oferowany przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i nie budzący
wątpliwości; w przypadku jeśli przedmiot zamówienia nie posiada numeru katalogowego (jest wykonywany na
zamówienie), w ofercie należy wyraźnie o tym poinformować oraz jeśli to możliwe – podać inne oznaczenia
identyfikacyjne.
9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda złożenia kart katalogowych, potwierdzających iż oferowany przedmiot zamówienia
charakteryzuje się wszystkimi wymaganymi przez zamawiającego parametrami technicznymi. Karta katalogowa
musi zawierać szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
złożenie karty katalogowej sporządzonej w języku angielskim.
Oferty, w których te dane zostaną pominięte, zostaną odrzucone.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10
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dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/10/2020
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