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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„na dostaw 2 (dwóch) pionowych komór gorcych z osłon ołowian dla
dostpnych na rynku modułów syntezy radiofarmaceutyków„

1.

Rozdział I

- Instrukcja

2.

Rozdział II

- Formularz oferty wraz z załczonymi formularzami
Rozdział I + Rozdział II - 52 strony (łcznie)

3.

Rozdział III

- wzór umowy -

Tryb: przetarg nieograniczony Nr 001/007/2010
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Rozdział I – INSTRUKCJA
art. 1.
ZAMAWIAJCY
1.

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmiecie 26/28, 00-927 Warszawa
NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowany przez: dr Jarosława
Choiskiego działajcego na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora UW, zaprasza do
ubiegania si o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
na dostaw 2 (dwóch) pionowych komór gorcych z osłon ołowian dla dostpnych na
rynku modułów syntezy radiofarmaceutyków dla Laboratorium Krótkoyciowych
Radiofarmaceutyków PET, zlokalizowanym w budynku rodowiskowego Laboratorium
Cikich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5a w Warszawie.

2.

Uniwersytet Warszawski posiada osobowo prawn i działa na podstawie Ustawy o
szkolnictwie wyszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z póniejszymi
zmianami).
art. 2.
INFORMACJE OGÓLNE
§ 1.
Podstawa prawna

1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, opublikowana w Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, zwana dalej Ustaw, wraz z aktami wykonawczymi do tej
Ustawy.

2.

Tryb zamówienia publicznego – p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y .

3.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Centrum Bada Przedklinicznych i
Technologii (CePT)”, współfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia
wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.
§ 2.
Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym

1.

Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku, wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w
postpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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2.

Przepisy dotyczce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust. 1.

3.

W przypadku, gdy wykonawca składa wicej ni jedn ofert samodzielnie, lub wspólnie
z innymi wykonawcami, oferty takiego wykonawcy zostan odrzucone.

4.

Wykonawca moe powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca okreli, jaki zakres zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy
pomocy podwykonawców.
art. 3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§ 1.
Opis przedmiotu zamówienia
CZ I

CPV:
35113210-4 Urzdzenia bezpieczestwa jdrowego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i monta jednej, podwójnej pionowej
komory gorcej z kontrol atmosfery, w której maj by zainstalowane dwa dostpne na
rynku moduły syntezy radiofarmaceutyków, dla Laboratorium Krótkoyciowych
Radiofarmaceutyków PET, zlokalizowanego w budynku rodowiskowego Laboratorium
Cikich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5a w Warszawie.
2.

Wszystkie podane parametry techniczne s parametrami minimalnymi. Wykonawca moe
zaproponowa sprzt o parametrach technicznych równowanych, lecz nie gorszych od
wskazanych przez Zamawiajcego. Do oceny parametrów technicznych bd brane pod
uwag wszystkie parametry techniczne danego sprztu.

3.

Wymagania szczegółowe: parametry techniczno-jakociowe podwójnej, pionowej
komory gorcej z osłon ołowian dla dostpnych na rynku modułów syntezy
radiofarmaceutyków, wymagane przez Zamawiajcego:
I.

Podwójna, pionowa komora gorca musi by tak zbudowana, aby mona było w niej
umieci dwa moduły syntezowe, np. do syntezy fluoro-deoxy-glukozy (FDG), kady
w oddzielnym izolatorze. Wymiary uytkowe izolatora powinny by nie mniejsze ni
600x700x500 mm.

II. Podwójna, pionowa komora gorca, mieszczca moduły syntezowe musi umoliwia
niezbdne połczenia z aseptycznym izolatorem typ TEMA-Synergie DDS-Vials,
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mieszczcym układ
Zamawiajcego.

rozdozowujcy

(dyspenser)

i

bdcym

w

posiadaniu

III. Konfiguracja instalacji musi umoliwia łatw zmian przewodów połczeniowych,
które s połczeniami wewntrznymi modułów syntezowych z układem
rozdozowujcym.
IV. Podwójna, pionowa komora gorca musi spełnia nastpujce cechy:
1.

Osłona komory gorcej powinna by wystarczajca do utrzymania dawki
promieniowania na jej powierzchni mniejszej ni 50 µSv/h z poziomem
aktywnoci 5 Ci wewntrz modułu syntezowego.

2.

Hermetyczny boks ze stali nierdzewnej z zaokrglonymi brzegami, gładk
powierzchni (max. Ra 0,8) bez pkni, zapewniajc łatw dezynfekcj
izolatora.

3.

Podwójna, pionowa komora gorca musi zapewnia szczelno zgodnie z testem
szczelnoci DIN 25412-2 / ISO 10648-2.

4.

Przesuwane tace ze stali nierdzewnej pozwalajce na całkowite wysunicie
modułów syntezowych.

5.

Drzwi hermetyczne z elektroniczn blokad w przypadku obecnoci aktywnoci.

6.

Przejcia hermetyczne dla rur 1/16," 1/8'’, 1/4", kabli elektrycznych i przejcia
technologiczne, wymagane przez moduł syntezowy.

7.

Niezaleny system wymiany powietrza zawierajcy:
a.

System wentylacji, zapewniajcy minimum 10 wymian powietrza na
godzin;

b.

Wlot powietrza zabezpieczony filtrami HEPA, minimum H13;

c.

Wylot powietrza zabezpieczony filtrami z wglem aktywnym i filtrami
HEPA minimum H13;
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d.

System regulacji podcinienia, umoliwiajcy uzyskanie podcinienia w
izolatorze wikszego ni 100 Pa wraz z wizualnym systemem kontroli
podcinienia oraz systemem ostrzegawczym, alarmujcym gdy ujemne
cinienie jest poza przedziałem wczeniej okrelonym i/lub filtry HEPA nie
pracuj prawidłowo.

e. Zawory umoliwiajce niezalene automatyczne zamknicie wentylacji i
prac w obiegu zamknitym kadego z izolatorów, w przypadku uwalniania
si radioaktywnoci.
f. System gromadzenia radioaktywnych gazów, powstajcych w syntezerze
podczas syntezy.
g. Rama podwójnej pionowej komory gorcej musi by dostarczona do siedziby
Zamawiajcego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy
8.

Owietlenie komory gorcej 500 lx jako minimum.

9.

Moliwo kontroli wizualnej wntrza komory gorcej podczas procesu syntezy.

10. Wodoodporna izolacja przewodów elektrycznych minimum IP 54.
11. Połczenie RS dla interfejsu do PC wraz z elektronicznym systemem kontroli
zgodnym z US 21 CFR, z moliwoci transferu danych technologicznych i
rodowiskowych do zewntrznego systemu kontroli przez standardowy protokół
komunikacyjny (np. TCP/IP, RS 232).
V. Inne wymagania:
-

spełnienie wymaga GMP,

-

pakiet serwisowy zawierajcy DQ, IQ, OQ, PQ,

-

certyfikat CE oraz ISO 9001 lub równowane,

-

podrczniki uytkowania w formie drukowanej w jzyku polskim opisujce działanie,
obsług, oprogramowanie, postpowanie w przypadkach awaryjnych itd.
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Oferty w jzyku polskim musz zawiera charakterystyk techniczn i dane techniczne
urzdzenia, dokumentacj kwalifikacji projektowej DQ, plan kwalifikacji instalacyjnej IQ i
operacyjnej OQ. Po zainstalowaniu i uruchomieniu urzdzenia, dostawca musi wykaza, e
system spełnia deklarowane warunki kwalifikacji, co bdzie jednym z elementów uznania
poprawnoci instalacji i działania urzdzenia.
4.

Sprzt musi spełnia wymagania Komisji Europejskiej
bezpieczestwa i ochrony rodowiska oraz procedur utylizacji.

dotyczce

warunków

5.

Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia biecych konsultacji z obsług serwisow
drog telefoniczn i internetow za porednictwem krajowego przedstawiciela firmy.
Czas reakcji serwisu do 12 godzin od poniedziałku do pitku liczony od czasu
powiadomienia serwisu.

6.

Czas usunicia awarii do 48 godzin liczony od czasu powiadomienia serwisu.

7.

Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych. Oferta moe by składana na obie
czci lub tylko na jedn z nich.

8.

Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert przewidujcych odmienny sposób wykonania
zamówienia (oferta wariantowa).
CZ II

CPV:
35113210-4 Urzdzenia bezpieczestwa jdrowego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i monta pionowej komory gorcej z
kontrol atmosfery, w której ma by zainstalowany dostpny na rynku moduł do syntezy
radiofarmaceutyków, dla Laboratorium Krótkoyciowych Radiofarmaceutyków PET,
zlokalizowanego w budynku rodowiskowego Laboratorium Cikich Jonów
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5a w Warszawie.
2.

Wszystkie podane parametry techniczne s parametrami minimalnymi. Wykonawca moe
zaproponowa sprzt o parametrach technicznych równowanych, lecz nie gorszych od
wskazanych przez Zamawiajcego. Do oceny parametrów technicznych bd brane pod
uwag wszystkie parametry techniczne danego sprztu.

3.

Wymagania szczegółowe: Parametry techniczno-jakociowe pionowej komory gorcej z
osłon ołowian dla dostpnych na rynku modułów syntezy radiofarmaceutyków,
wymagane przez Zamawiajcego:
I.

Pionowa komora gorca musi by tak zbudowana, aby mona było w niej umieci
duy moduł syntezowy, np. do syntezy radiofarmaceutyków opartych na izotopie
C-11 (jako przykład: syntezer TRACERlab FX C PRO). Wymiary uytkowe
izolatora powinny by nie mniejsze ni 730x710x520 mm.
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II. Pionowa komora gorca, mieszczca moduł syntezowy musi umoliwia niezbdne
połczenia z aseptycznym izolatorem typ TEMA-Synergie DDS-Vials, mieszczcym
układ rozdozowujcy (dyspenser) i bdcym w posiadaniu Zamawiajcego.
III. Konfiguracja instalacji musi umoliwia łatw zmian przewodów połczeniowych,
które s połczeniami wewntrznymi modułu syntezowego z układem
rozdozowujcym.
IV. Pionowa komora gorca musi spełnia nastpujce cechy:
1.

Osłona komory gorcej powinna by wystarczajca do utrzymania dawki
promieniowania na jej powierzchni mniejszej ni 50 µSv/h z poziomem
aktywnoci 5 Ci wewntrz modułu syntezowego.

2.

Hermetyczny boks ze stali nierdzewnej z zaokrglonymi brzegami, gładk
powierzchni (max. Ra 0,8) bez pkni, zapewniajc łatw dezynfekcj
izolatora.

3.

Pionowa komora gorca musi zapewnia szczelno zgodnie z testem
szczelnoci DIN 25412-2 / ISO 10648-2.

4.

Przesuwana taca ze stali nierdzewnej pozwalajce na całkowite wysunicie
modułu syntezowego.

5.

Drzwi hermetyczne z elektroniczn blokad w przypadku obecnoci aktywnoci.

6.

Przejcia hermetyczne dla rur 1/16," 1/8'’, 1/4", kabli elektrycznych i przejcia
technologiczne, wymagane przez moduł syntezowy.

7.

Niezaleny system wymiany powietrza zawierajcy:
a.

System wentylacji, zapewniajcy minimum 10 wymian powietrza na
godzin;

b.

Wlot powietrza zabezpieczony filtrami HEPA, minimum H13;

c.

Wylot powietrza zabezpieczony filtrami z wglem aktywnym i filtrami
HEPA minimum H13;
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d.

System regulacji podcinienia, umoliwiajcy uzyskanie podcinienia w
izolatorze wikszego ni 100 Pa wraz z wizualnym systemem kontroli
podcinienia oraz systemem ostrzegawczym, alarmujcym gdy ujemne
cinienie jest poza przedziałem wczeniej okrelonym i/lub filtry HEPA nie
pracuj prawidłowo.

e. Zawory umoliwiajce niezalene automatyczne zamknicie wentylacji i
prac w obiegu zamknitym w przypadku uwalniania si radioaktywnoci.
f. System gromadzenia radioaktywnych gazów, powstajcych w syntezerze
podczas syntezy.
g. Rama pionowej komory gorcej musi by dostarczona do siedzimy
Zamawiajcego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
8.

Owietlenie komory gorcej 500 lx jako minimum.

9.

Moliwo kontroli wizualnej wntrza komory gorcej podczas procesu syntezy.

10. Wodoodporna izolacja przewodów elektrycznych minimum IP 54.
11. Połczenie RS dla interfejsu do PC wraz z elektronicznym systemem kontroli
zgodnym z US 21 CFR, z moliwoci transferu danych technologicznych i
rodowiskowych do zewntrznego systemu kontroli przez standardowy protokół
komunikacyjny (np. TCP/IP, RS 232).
V. Inne wymagania:
-

spełnienie wymaga GMP,

-

pakiet serwisowy zawierajcy DQ, IQ, OQ, PQ,

-

certyfikat CE oraz ISO 9001 lub równowane,

-

podrczniki uytkowania w formie drukowanej w jzyku polskim opisujce działanie,
obsług, oprogramowanie, postpowanie w przypadkach awaryjnych itd.
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Oferty w jzyku polskim musz zawiera charakterystyk techniczn i dane techniczne
urzdzenia, dokumentacj kwalifikacji projektowej DQ, plan kwalifikacji instalacyjnej IQ i
operacyjnej OQ. Po zainstalowaniu i uruchomieniu urzdzenia, dostawca musi wykaza, e
system spełnia deklarowane warunki kwalifikacji, co bdzie jednym z elementów uznania
poprawnoci instalacji i działania urzdzenia.
4.

Sprzt musi spełnia wymagania Komisji Europejskiej
bezpieczestwa i ochrony rodowiska oraz procedur utylizacji.

dotyczce

warunków

5.

Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia biecych konsultacji z obsług serwisow
drog telefoniczn i internetow za porednictwem krajowego przedstawiciela firmy.
Czas reakcji serwisu do 12 godzin od poniedziałku do pitku liczony od czasu
powiadomienia serwisu.

6.

Czas usunicia awarii do 48 godzin liczony od czasu powiadomienia serwisu.

7.

Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych. Oferta moe by składana na obie
czci lub tylko na jedn z nich.

8.

Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert przewidujcych odmienny sposób wykonania
zamówienia (oferta wariantowa).

§ 2.
Termin wykonania zamówienia
1.

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: nie dłuej ni 4 miesice od daty
podpisania umowy.

2.

Wykonawcy nie mog zaproponowa w ofertach dłuszego terminu (okresu) realizacji
zamówienia, ni przedstawiono wyej.
§ 3.
Wymagany okres i warunki gwarancji i rkojmi na przedmiot zamówienia

1.

Wykonawca udziela gwarancji na nastpujcych zasadach:
Wykonawca zobowizuje si do udzielenia gwarancji lub gwarancji producenta na
oferowane urzdzenia na okres minimum 12 miesicy od dnia podpisania protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rkojmi za usunicie wad prawnych i
fizycznych przedmiotu zamówienia, w cigu 36 miesicy od dnia podpisania protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia.
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3.

Zamawiajcy moe dochodzi roszcze z tytułu rkojmi za wady take po upływie
terminu rkojmi, jeeli zgłosi wad przed upływem tego terminu.

4.

W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniajca
wymaga zamawiajcego zostanie odrzucona.

5. Wykonawca moe zaoferowa gwarancj na okres dłuszy ni 12 miesicy.
§ 4.
1. Warunki

płatnoci:

Warunki płatnoci
przelew w terminie 60

dni

od

dnia

otrzymania

przez Zamawiajcego prawidłowo wypełnionej faktury wystawionej po podpisaniu
przez obydwie strony protokołu odbioru. Po dostarczeniu sprztu zostanie podpisany
protokół dostawy. Po uruchomieniu i sprawdzeniu sprztu (W terminie do 7 dni
roboczych) zostanie podpisany protokół odbioru sprztu. Podpisany protokół odbioru
zostanie dołczony do faktury.
2. Zamawiajcy owiadcza, e rodki na sfinansowanie zamówienia pochodz z projektu
„Centrum Bada Przedklinicznych i Technologii (CePT)”, współfinansowanego przez
Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Działanie
2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Na
podstawie Art 4 ust 3 lit c Ustawy „O terminach zapłaty w transakcjach handlowych”
(Dz.U. 2003 Nr 139 poz. 1323 z póniejszymi zmianami), w/w ustawy nie stosuje si.

§ 5.
Zamówienia uzupełniajce
Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci udzielenia zamówienia uzupełniajcego, o którym
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.
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art. 4.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU I OWIADCZENIA,
DOKUMENTY POTWIERDZAJCE SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW ORAZ
OWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJCE BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
§ 1.
Warunki udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1.

O udzielenie niniejszego zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj
warunki udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2.

Ocena spełnienia warunków okrelonych w art. 22 Ustawy oraz warunków
szczegółowych okrelonych w niniejszym paragrafie – ust. 3 nastpi na podstawie
przedstawionych przez wykonawc dokumentów i owiadcze, o których mowa w § 2
niniejszego artykułu.

3.

O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełni warunki
dotyczce:
3.1. Posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli
przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania,
3.2. Posiadania wiedzy i dowiadczenia,
3.2.1. Wykonawca wykae, e w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeeli okres
prowadzenia działalnoci jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w
przypadku wiadcze okresowych lub cigłych wykonuje dostawy w zakresie
niezbdnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i dowiadczenia.
Cz I
Przez dostawy w zakresie niezbdnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i dowiadczenia naley rozumie przynajmniej 3 dostawy aparatury i
urzdze dla medycyny nuklearnej o wartoci (nie mniejszej ni 800 000 PLN brutto-kada z nich).
Cz II
Przez dostawy w zakresie niezbdnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i dowiadczenia naley rozumie przynajmniej 3 dostawy aparatury i
urzdze dla medycyny nuklearnej o wartoci (nie mniejszej ni 600 000 PLN brutto-kada z nich).
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3.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
3.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3.4.1 Wykonawca musi wykaza, e jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci
cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia
na kwot nie mniejsz ni 500 000,00 PLN.
4.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastpi
na podstawie dokumentów złoonych przez wykonawców i oparty bdzie na zasadzie
TAK/NIE (spełnia / nie spełnia).

5.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków wymaganych okrelonych w ust. 3
niniejszego paragrafu owiadczeniami i dokumentami okrelonymi w § 2.
Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów,
niezalenie od charakteru prawnego łczcych go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponował
zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym
celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeeli Wykonawca wykazujc spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust 1 Ustawy
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b, a
podmioty te bd brały udział w realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1.1 niniejszego artykułu.
Z ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego zostan wykluczeni wykonawcy, z
przyczyn okrelonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
Ofert wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon.

6.

7.

8.
9.

§ 2.
Wykaz owiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia oraz innych owiadcze lub dokumentów
1.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia w
niniejszym postpowaniu, kady z wykonawców powinien przedłoy wraz z ofert zgodnym z załczonym do SIWZ Formularzem oferty (opracowanym przez
zamawiajcego) - nastpujce owiadczenia i dokumenty, wypełnione i podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z odpowiednimi zapisami
niniejszej SIWZ:
1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
zamawiajcy da nastpujcych dokumentów:
Formularz Nr 1 – owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
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Do Formularza Nr 1 wykonawca zobowizany jest załczy nastpujce dokumenty:
1.1.1. aktualny odpis z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
owiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
1.1.2. aktualne zawiadczenie właciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajce odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zawiadczenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w
całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni
3 miesice przed upływem terminu składania ofert,
1.1.3. aktualne zawiadczenie właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, e uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych
płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania
ofert,
1.1.4. aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym
w art. 24 ust. 1 punkty 4-8 Ustawy, wystawion nie wczeniej ni 6 miesicy
przed upływem terminu składania ofert,
1.1.5. aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy – PODMIOTY ZBIOROWE, wystawion nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. W celu potwierdzenia, e Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich
posiadania oraz potwierdzenia, e posiada on wiedz i dowiadczenie oraz dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
dostawy aparatury i urzdze dla medycyny nuklearnej wykonawca zobowizany jest
dołczy do oferty:
1.2.1. Formularz Nr 2 – owiadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postpowaniu.
1.2.2 Formularz Nr 3 - owiadczenie - wykaz dostaw wraz z załcznikami.
Wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze cigłych lub okresowych
równie wykonywanych co najmniej 3 dostaw w zakresie niezbdnym do
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wykazania spełniania warunku wiedzy i dowiadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeli okres prowadzenia
działalnoci jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załczeniem dokumentu
potwierdzajcego e dostawy te zostały wykonane lub s wykonywane
naleycie.
1.3. W celu wykazania spełniania warunku dotyczcego sytuacji ekonomicznej i
finansowej wykonawca zobowizany jest dołczy do oferty (w załczniku do
Formularza nr 2):
1.3.1. Opłacon polis, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajcego, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci
cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci zwizanej z przedmiotem
zamówienia na kwot nie mniejsz ni 500 000,00 PLN.
2.

Ponadto wykonawca złoy:
2.1. Dowód wniesienia wadium.
2.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postpowaniu oraz
do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych);
Pełnomocnictwo musi by podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy (podpisy i pieczcie oryginalne, naley składa podpisy w sposób
umoliwiajcy identyfikacj podpisujcego np. pieczcie imienne) lub mie posta
aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiada termin
wanoci, z którego wynika, e jest obowizujce dla niniejszego postpowania i
zapis, z którego wynika, e obejmuje niniejsze postpowanie.
2.3. Formularz Nr 4 - informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza
powierzy podwykonawcom (wykonawca wykonujcy zamówienie wyłcznie siłami
własnymi nie dołcza do oferty niniejszego formularza).

3. W celu wykazania, e oferowana dostawa odpowiada warunkom okrelonym w SIWZ
wykonawca zobowizany jest dołczy do oferty:
3.1. Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego sprztu.
3.2. Szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu.
4.

Wymaga si dołczenia do oferty :
4.1. Formularza nr 5 – dotyczy czci I
4.2. Formularza nr 6 – dotyczy czci II

5.

Zaleca si o dołczenie do ofert niej wymienionych dokumentów i owiadcze:
5.1. Zaakceptowany (podpisany) wstpnie przez osoby/osob uprawnione/n do
reprezentowania wykonawcy wzór umowy.
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5.2. Formularz Nr 7 – sporzdzone przez wykonawc szczegółowe zestawienie (spis)
wszystkich owiadcze i dokumentów itp.
6.

Dokumenty, których aktualno (dzie wystawienia) nie została okrelona szczegółowo w
niniejszym paragrafie musz by wane (aktualne) na dzie składania ofert.
§ 3.

Informacje dotyczce wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia,
dalej zwani „konsorcjum”
W przypadku, gdy ofert składa konsorcjum:
1.

Do oferty naley dołczy pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców wystpujcych wspólnie w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postpowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynika z umowy lub z innej
czynnoci prawnej, mie form pisemn, musi w swej treci zawiera wskazanie
niniejszego postpowania. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynika z załczonych
do oferty dokumentów - Pełnomocnictwo musi by załczone w oryginale i podpisane
przez uprawnionych w wietle dokumentów rejestracyjnych przedstawicieli wykonawców
lub mie posta aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka
korespondencja prowadzona bdzie z pełnomocnikiem.
Spółka cywilna dołcza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww.
pełnomocnictwo: powiadczone za zgodno z oryginałem kopi umowy spółki cywilnej
lub uchwał.
Umowa/uchwała spółki cywilnej, wskazujca jednego ze wspólników jako umocowanego
do reprezentacji, bdzie uznana za udzielenie pełnomocnictwa spełniajcego wymagania
art. 23 ustawy w szczególnych przypadkach, np. gdy w umowie jeden ze wspólników
został umocowany do reprezentowania spółki w postpowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postpowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Jeeli umowa jest zawarta w zwykłej formie pisemnej, nie wystarcza ogólne
wskazanie, e jeden ze wspólników jest generalnie uprawniony do reprezentowania
pozostałych wspólników spółki cywilnej.
Konsorcjum dołcza ww. pełnomocnictwo lub powiadczon za zgodno z oryginałem
kopi umowy regulujcej współprac konsorcjum, z której wynika ustanowione
pełnomocnictwo.

2.

Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na
pierwszej stronie formularza oferty naley wpisa informacje dotyczce wszystkich
członków konsorcjum.

3.

Dowód wniesienia wadium lub zabezpieczenia naleytego wykonania umowy – dotyczy
całego konsorcjum. W przypadku wnoszenia wadium lub zabezpieczenia naleytego
wykonania umowy w formie gwarancji lub porczenia przez wykonawców wspólnie
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ubiegajcych si o udzielenie zamówienia publicznego, konieczne jest wymienienie w ich
treci wszystkich wykonawców, w sytuacji, gdy składaj oni jeden wspólny dokument.
Wadium lub zabezpieczenie naleytego wykonania umowy moe by równie wniesione
poprzez złoenie oddzielnych dokumentów przez poszczególnych członków konsorcjum.
Wadium lub zabezpieczenie naleytego wykonania umowy wnoszone w pienidzu moe
by wnoszone w czciach przez poszczególnych członków konsorcjum, przez jednego z
nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów musz składa si na
wadium lub zabezpieczenie naleytego wykonania umowy w wysokoci okrelonej w
niniejszej SIWZ.
4.

Formularz Nr 1 - podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie
konsorcjum;
Załczniki do formularza Nr 1 (dokumenty wymienione w § 2 ust. 1.1.) obowizuj
kadego z członków konsorcjum oddzielnie. Kady z członków konsorcjum musi złoy
komplet wyej wymienionych załczników do formularza Nr 1, podpisanych przez
pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum.

5.

Formularz Nr 3 – podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie
konsorcjum;
Ilo dostaw wykazana we wspólnym formularzu dla całego konsorcjum, sumuje si dla
wszystkich członków konsorcjum. Załczniki, w tym referencje, opinie itp.
powiadcza/podpisuje za zgodno z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie
konsorcjum.

6.

Opłacon polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajcy, e wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci
zwizanej z przedmiotem zamówienia – powiadcza/podpisuje za zgodno z oryginałem
pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Wymagana kwota ubezpieczenia
sumuje si dla wszystkich członków konsorcjum.

7.

Formularze Nr 2, 4, 5, 6, 7 oraz dokumenty wymienione w §2 punktach 3.1 i 3.2
powiadcza/podpisuje za zgodno z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie
konsorcjum.

8.

Pełnomocnictwo wymienione w §2 punkcie 2.2. podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub
wszyscy członkowie konsorcjum.

9.

Wzór umowy, oraz inne nie wymienione dokumenty, owiadczenia i formularze
podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i
dotycz one całego konsorcjum.
§ 4.
Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja

1.

Wykonawcy wystpujcy wspólnie ponosz solidarn odpowiedzialno za niewykonanie
lub nienaleyte wykonanie zamówienia.

2.

Oferta złoona przez konsorcjum musi spełnia nastpujce dodatkowe wymogi:
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2.1. Naley załczy pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z § 3 pkt.
1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treci zawiera wskazanie
niniejszego postpowania;
2.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi by prawnie wica, łcznie i z osobna
dla wszystkich podmiotów składajcych ofert;
2.3. Pełnomocnik bdzie upowaniony do zacigania zobowiza w imieniu i na rzecz
kadego i wszystkich podmiotów składajcych wspóln ofert;
2.4. Realizacja całoci kontraktu łcznie z płatnociami bdzie dokonywana wyłcznie
przez pełnomocnika reprezentujcego podmioty wystpujce wspólnie;
2.5. Wszystkie podmioty składajc wspóln ofert bd odpowiedzialne na zasadach
okrelonych w Kodeksie cywilnym;
2.6. Wszystkie podmioty składajce wspóln ofert musz spełnia wszystkie wymagania
odnonie uprawnie do uczestnictwa w przetargu;
2.7. Oferta musi zawiera wszystkie informacje dla kadego z podmiotów oraz dla
konsorcjum, zgodnie ze Specyfikacj.
§ 5.
Wykonawcy zagraniczni
1.

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1.1. ppkt
1.1.1 do ppkt 1.1.3 oraz ppkt 1.1.5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajce odpowiednio, e:
1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci,
1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci decyzji właciwego
organu,
1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie.

2.

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1.1. ppkt
1.1.4, składa zawiadczenie właciwego organu sdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz, w zakresie okrelonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy.

3.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 oraz ust. 2, powinny by wystawione
nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1.2, powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice
przed upływem terminu składania ofert.
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4. Jeeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu, zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie złoone
przed notariuszem, właciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem
samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 3 stosuje
si odpowiednio.
5. Jeeli w przypadku wykonawcy majcego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w atr.24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, maj miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zawiadczenie właciwego organu sdowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, z tym, e w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje si takich zawiadcze- zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie
złoone przed notariuszem, właciwym organem sdowym, administracyjnym albo
organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6.

W przypadku wtpliwoci co do treci dokumentu złoonego przez wykonawc majcego
siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiajcy moe zwróci si do właciwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania
z wnioskiem o udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych przedłoonego
dokumentu.

7.

Wykonawca dołcza do oferty opłacon polis, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajcy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w
zakresie prowadzonej działalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia na kwot nie
mniejsz ni 500 000,00 PLN lub równowarto tej kwoty, według redniego kursu NBP
z dnia 22. 11. 2010 r dwa tygodnie przed otwarciem ofert
§ 6.
Forma dokumentów

1.

Dokumenty s składane w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z
oryginałem przez wykonawc, z zastrzeeniem pełnomocnictw okrelonych w niniejszej
SIWZ, których tre i forma musz by zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszego
artykułu.

2.

Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złoona przez wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wtpliwoci co do jej prawdziwoci.

3.

Wszystkie dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na
jzyk polski powiadczonym przez wykonawc.
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art. 5.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OWIADCZE I DOKUMENTÓW
§ 1.
Wyjanienie dokumentów składajcych si na specyfikacj istotnych
warunków zamówienia
1.

Zawarto Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) Rozdział I

-

Instrukcja,

2) Rozdział II

-

Formularz oferty wraz z załczonymi formularzami,

3) Rozdział III

-

Wzór umowy,

Wykonawcy otrzymuj po jednym egzemplarzu Specyfikacji wraz z załcznikiem. Tre
wszystkich dokumentów naley odczytywa wraz ze wszystkimi uzupełnieniami i
zmianami wprowadzonymi na podstawie ustale niniejszego paragrafu.
2.

Wyjanienia dotyczce Specyfikacji.
2.1. Wykonawca powinien dokładnie zapozna si z treci Specyfikacji.
2.2. Wykonawca moe zwróci si do zamawiajcego o wyjanienie treci Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Wnioski powinien kierowa na pimie drog
elektroniczn, poczt, faksem lub osobicie na adres zamawiajcego podany w art. 5
§ 3 ust. 3.
2.3. Zamawiajcy udzieli wyjanie na wnioski wykonawców, które otrzyma w
okrelonej w SIWZ formie, niezwłocznie, jednak nie póniej ni na 6 dni przed
upływem składania ofert pod warunkiem, e wniosek o wyjanienie treci
Specyfikacji wpłynł do zamawiajcego nie póniej ni do koca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2.4. Jeli wniosek o wyjanienie treci Specyfikacji wpłyn po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 2.3. lub dotyczy udzielonych wyjanie,
zamawiajcy moe udzieli wyjanie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
2.5. Przedłuenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 2.2.
2.6. Tre zapyta wraz z wyjanieniami zamawiajcego zostanie przekazana
wykonawcom, którym zamawiajcy przekazał Specyfikacj, bez ujawniania ródła
zapytania i zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostpniona
Specyfikacja.

3.

Modyfikacja treci Specyfikacji.
3.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiajcy moe przed upływem terminu składania
ofert zmieni tre specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan zmian
specyfikacji zamawiajcy przekae niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
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przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia i zamieci na stronie
internetowej, na której jest udostpniona Specyfikacja.
3.2. Kada taka modyfikacja bdzie stanowi tre Specyfikacji, zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu.
3.3. Jeeli zmiana treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do
zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu, zamawiajcy przekazuje Urzdowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji,
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drog elektroniczn.
3.4. Zamawiajcy niezwłocznie po przekazaniu Urzdowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich zamieci informacj o zmianach w swojej siedzibie - na
tablicy ogłosze oraz na stronie Internetowej www.icm.edu.pl.
4.

Jeeli w wyniku zmiany treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzcej do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu jest niezbdny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajcy przedłuy termin składania ofert i
poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał specyfikacj istotnych warunków
zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której jest udostpniona Specyfikacja.

5.

Zamawiajcy nie przewiduje zebrania wykonawców.
§ 2.
Forma porozumiewania si

1.

W postpowaniach o udzielenie zamówienia, owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiajcy i wykonawcy przekazuj faksem lub pisemnie, z zastrzeeniem
odwoła, których kopi naley przekazywa pisemnie.

2.

Zamawiajcy pracuje (z wyjtkiem wit oraz dni wolnych okrelonych w Zarzdzeniu
Rektora UW) od poniedziałku do pitku w godzinach 08.00 – 16.00.
§ 3.
Osoby uprawnione do porozumiewania si z wykonawcami
1. Osoby uprawnione do porozumiewania si z wykonawcami:
1.1W sprawach proceduralnych Pan Ireneusz Mazur
Tel: 022 55 46 110
e-mail; imazur@nov.slcj.uw.edu.pl

(z

tematem:

przetarg

nieograniczony

Nr 001/007/2010)
LCJ UW ul. Pasteura 5a 02 093 Warszawa pok.110 I pitro
1.2 W sprawach merytorycznych dr Krzysztof Kilian
Tel: 0 22 55 46 214
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e-mail:

kilian@slcj.uw.edu.pl

(z

tematem

przetarg

nieograniczony

Nr 001/007/2010)

2.

Z osobami wymienionymi w ust. 1 mona kontaktowa si w dni robocze w godzinach
9.00 - 15.00 telefonicznie lub osobicie w siedzibie zamawiajcego okrelonej w ust. 3
niniejszego paragrafu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
1. Adres, na który naley przesyła korespondencj:
rodowiskowe Laboratorium Cikich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
02-093 Warszawa
ul. Pasteura 5a, pokój 110 pitro I
fax: 022 659 27 14

art. 6.
WYMAGANIA DOTYCZCE WADIUM
§ 1.
Wysoko wadium i formy jego wniesienia
1.

Kada oferta musi by zabezpieczona wadium na cały okres zwizania ofert, w
wysokoci:
Cz I

15 000 zł

Cz II 10 000 zł
2.

Z postpowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie
wniesie wadium.

3.

Wadium moe by wniesione w nastpujcych formach:
3.1. pienidzu,
3.2. porczeniach bankowych lub porczeniach spółdzielczej kasy oszczdnociowokredytowej, z tym, e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsibiorczoci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pón. zm.).
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4.

Wadium wnoszone w pienidzu wnosi si w y ł  c z n i e p r z e l e w e m na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiajcego. Nie jest dopuszczalna bezporednia
wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiajcego lub banku.
Zaleca si potwierdzenie kopi przelewu – za zgodno z oryginałem – zgodnie z zapisem
art. 10 § 1 ust. 7 niniejszej SIWZ.

5.

Wadium wniesione w pienidzu zamawiajcy przechowuje na rachunku bankowym.

6.

Wadium w pienidzu naley wpłaci na konto zamawiajcego:
Nr 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr
rachunku naley pisa w sposób cigły - bez spacji).

7.

Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane bdzie za wniesione w terminie,
jeeli przed terminem składania ofert konto zamawiajcego bdzie uznane kwot wadium.
§ 2.
Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium

1.

Zamawiajcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewanieniu postpowania, z wyjtkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeeniem ust. 5 niniejszego
paragrafu.

2.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajcy zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, jeeli jego wniesienia dano.

3.

Zamawiajcy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofert
przed upływem terminu składania ofert.

4.

Zamawiajcy da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 1, jeeli w wyniku rozstrzygnicia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okrelonym przez zamawiajcego.

5.

Jeeli wadium wniesiono w pienidzu, zamawiajcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pienidzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc.

6.

Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złoył dokumentów lub
owiadcze okrelonych w art. 25 Ustawy.

7.

Zamawiajcy, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeeli wykonawca, którego oferta
została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy):
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7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
okrelonych w ofercie;
7.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy;
7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si niemoliwe z przyczyn
lecych po stronie wykonawcy.
art. 7.
TERMIN ZWIZANIA OFERT
1. Termin zwizania ofert wynosi 60 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajcego moe przedłuy termin
zwizania ofert, z tym e zamawiajcy moe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu zwizania ofert, zwróci si do wykonawców o wyraenie zgody na
przedłuenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuszy jednak ni 60 dni.
3. Odmowa wyraenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłuenie terminu zwizania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłueniem okresu wanoci wadium albo, jeeli nie jest to moliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłuony okres zwizania ofert. Jeeli przedłuenie terminu
zwizania ofert dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowizek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Przedłuenie okresu zwizania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłueniem okresu wanoci wadium albo, jeeli nie jest to moliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłuony okres zwizania ofert
5. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert.
art. 8.
CENA OFERTY
§ 1.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.

Cena oferty musi zawiera naleny podatek VAT. Cen oferty jest cena brutto zawarta w
Formularzu oferty.

23

Przetarg nieograniczony 001/007/2010
Symbole aparatury CePT: UW/04/SLCJ/10, UW/04/SLCJ/04

2.

Cena przedstawiona przez wykonawc jest cen ryczałtow. Cena oferty musi zawiera
wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zadania, musi uwzgldnia
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowa wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu naleytej oraz zgodnej z obowizujcymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błdów obciaj wykonawc
zamówienia – musi on przewidzie wszystkie okolicznoci, które mog wpłyn na cen
zamówienia.

3.

Skutki finansowe jakichkolwiek błdów w dokumentacji obciaj wykonawc
zamówienia – musi on przewidzie wszystkie okolicznoci, które mog wpłyn na cen
zamówienia.

4.

Do oceny ofert zamawiajcy przyjmie cen brutto z formularza oferty.

5.

W przypadku złoenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowizku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczcym
wewntrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiajcy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowizek wpłaci zgodnie z obowizujcymi przepisami.

6.

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

7.

Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cen oferty okrelon w
formularzu oferty naley zaokrgli do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w gór)
§ 2.
Informacje dotyczce walut, w jakich mog by prowadzone rozliczenia

1.

Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporzdzanych przez wykonawc,
musz by wyraone w złotych polskich.

2. Wszelkie przyszłe rozliczenie midzy Zamawiajcym a Wykonawc dokonywane bd
w złotych polskich
3.

Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci złoenia oferty oraz prowadzenia rozlicze
w innych walutach.
art. 9.
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT
§ 1.
Kryterium wyboru ofert oraz jego waga

1.

Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ - 100 % (waga kryterium)
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Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Ilo punktów
poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana bdzie według poniszej
zasady:
Oferta o najniszej cenie otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty - ilo punktów wyliczona wg wzoru:
Ci

=

cena najnisza x 100 pkt.
cena oferty badanej

gdzie:
i

- numer oferty badanej

Ci

- liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)

Cena oferty - cena brutto z formularza oferty.
2.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bdzie si posługiwała
nastpujcym wzorem:
Woi = Ci x 100 %
gdzie:
Woi

- wskanik oceny oferty badanej

Ci

- liczba punktów za kryterium „cena” oferty badanej

100 %

- waga kryterium ceny.
art. 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
§ 1.
Przygotowanie ofert

1.

Oferta (Formularz oferty), wraz z załczonymi dokumentami, owiadczeniami itd. musi
by sporzdzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w jzyku polskim, na
maszynie, komputerze lub niecieralnym atramentem oraz podpisana przez osob/osoby
upowanione do reprezentowania wykonawcy.
Zamawiajcy dopuszcza moliwo uycia zwrotów obcojzycznych w ofercie, o ile s
nazwami własnymi lub nie posiadaj powszechnie uywanego odpowiednika w jzyku
polskim.
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2.

Jeeli z załczonych dokumentów, okrelajcych sposób reprezentowania wykonawcy
wynika, e do reprezentowania wykonawcy, konieczne s podpisy łcznie dwóch lub
wicej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty.

3.

Jeeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o koniecznoci złoenia podpisu
(parafy) przez osoby upowanione do reprezentowania wykonawcy, naley składa
podpisy zgodnie z zapisem ust. 2, w sposób umoliwiajcy identyfikacj podpisujcego
np. pieczcie imienne.

4.

Wykonawca ma prawo złoy tylko jedn ofert. W przypadku złoenia wikszej liczby,
wszystkie oferty tego wykonawcy zostan odrzucone.

5.

Ofert naley sporzdzi zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II
Specyfikacji, stosujc si do wymaga okrelonych w Specyfikacji, a w szczególnoci
jednoznacznie (TAK/NIE, ew. uwagi i wyjanienia) ustosunkowa si do wymaga
szczegółowych, zamieszczonych w pkt.3 dla kadej z czci postpowania.

6.

Do formularza oferty naley załczy wszystkie owiadczenia oraz dokumenty wymagane
postanowieniami Specyfikacji - w formie okrelonej w Specyfikacji.

7.

W przypadku, gdy wykonawca do oferty załczy kopi jakiego dokumentu, ostatnia
zapisana strona tej kopii musi by potwierdzona (podpisana) „za zgodno z oryginałem”
przez osoby upowanione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i
ust. 3 niniejszego paragrafu, w sposób umoliwiajcy identyfikacj podpisujcego, np.
piecz imienna.

8.

Pełnomocnictwa naley załczy do oferty wyłcznie w formie okrelonej w art. 4
niniejszej SIWZ.

9.

Załczona kopia dokumentu powinna by czytelna.
Zamawiajcy moe zada przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złoona przez wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wtpliwoci co do jej prawdziwoci.

10. Zaleca si, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upowanione
do reprezentowania wykonawcy, z zastrzeeniem ust. 12 niniejszego paragrafu – parafa
obligatoryjna.
11. Wzór umowy winien by podpisany na ostatniej zapisanej stronie przez osoby
upowanione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i ust. 3
niniejszego paragrafu, naley równie umieci piecz firmow (dołczenie
zaakceptowanego wzoru umowy do oferty jest zaleceniem).
12. Zaleca si, aby kada strona lub kartka oferty była ponumerowana – z zachowaniem
cigłoci numeracji.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załcznikami
musz by datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upowanione do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu w
sposób umoliwiajcy identyfikacj podpisujcego, np. piecz imienna.
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14. Wykonawcy ponosz wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem ofert
niezalenie od wyniku postpowania.
15. Zaleca si, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana).
16. Informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa wykonawcy, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie bd ujawniane innym uczestnikom
postpowania, jeeli wykonawca, nie póniej ni w terminie składania ofert, zastrzee, e
nie mog one by udostpniane - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie moe zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
17. Wykonawca powinien zamieci w ofercie (na odrbnej stronie) zapis informujcy, które
z załczonych dokumentów, nie mog by udostpnione innym uczestnikom
postpowania.
§ 2.
Zmiana lub wycofanie ofert
W kadym momencie przed upływem terminu składania ofert kady wykonawca moe złoy
ofert zamienn lub wycofa si z postpowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu
oferty powinno by złoone na pimie w sposób okrelony w art. 11 § 1. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by złoone według takich samych zasad jak
składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu
odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny by
opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ".
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY” bd otwierane w pierwszej kolejnoci.
adna oferta nie moe by zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
art. 11.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
§ 1.
Informacje o sposobie składania ofert
1.

Składanie ofert.
1.1. Opakowanie ofert.
Oferty naley składa w nieprzejrzystej i szczelnie zamknitej kopercie lub innym
opakowaniu. Naley stosowa jedn kopert lub opakowanie.
Na kopercie lub opakowaniu naley umieci adres (oznakowanie) według
poniszego wzoru:
Zamawiajcy: rodowiskowe Laboratorium Cikich Jonów Uniwersytet Warszawski
Pasteura 5 A
02-093 Warszawa
OFERTA w przetargu nieograniczonym
001/007/2010

„na dostaw 2 (dwóch) pionowych komór gorcych z osłon ołowian

dla dostpnych na rynku modułów syntezy radiofarmaceutyków
cz.......”
Nazwa i adres Wykonawcy
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1.2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych
1.2.1. Ofert w zamknitej kopercie/opakowaniu, sporzdzon
Specyfikacj, naley składa w siedzibie zamawiajcego –

zgodnie

ze

rodowiskowe Laboratorium Cikich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
02-093 Warszawa
ul. Pasteura 5a, pokój 110 pitro I

Termin składania ofert upływa z dniem 06. 12. 2010 o godz. 11:00

1.2.2. W przypadku, gdy wykonawca złoy ofert korzystajc z usług pocztowych,
za termin złoenia oferty zamawiajcy uznawa bdzie dat i godzin
wpłynicia oferty do siedziby zamawiajcego.
UWAGA: Zamawiajcy nie bdzie honorował daty stempla pocztowego.
1.2.3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoenia oferty wraz z numerem,
jakim została ona oznakowana.
2.

Oferty złoone po terminie.
Zamawiajcy niezwłocznie zawiadamia wykonawc o złoeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofert po upływie terminu do wniesienia odwołania.(art.84 ustawy)
§ 2.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastpi w dniu 06. 12. 2010 r. o godz. 11.30 w siedzibie
zamawiajcego –
rodowiskowe Laboratorium Cikich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
02-093 Warszawa
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ul. Pasteura 5a, pokój 110 pitro I

2.

Do wiadomoci obecnych zostan podane:
2.1. bezporednio przed otwarciem ofert - kwota, jak zamawiajcy zamierza przeznaczy
na sfinansowanie zamówienia,
2.2. podczas otwarcia ofert - nazwa (firmy) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta
jest otwierana oraz informacje dotyczce ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatnoci zawartych w ofertach.

3.

Otwarcie ofert jest jawne. Oferty oraz protokół wraz z załcznikami s jawne – zgodnie z
odpowiednimi zapisami art. 96 Ustawy.

4.

Nie ujawnia si informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeeli wykonawca nie póniej ni w
terminie składania ofert zastrzegł, e nie mog one by udostpniane.

5.

Protokół z otwarcia ofert (Zbiorcze zestawienie ofert – ZP-12) przekazuje si
wykonawcom, na ich pisemny wniosek.
art. 12.
SPOSÓB OCENY OFERT
§ 1.
Zasady korekty omyłek

1.

Zamawiajcy poprawia w ofercie:
1.1. oczywiste omyłki pisarskie,
1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzgldnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.
1.3. inne omyłki polegajce na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków
zamówienia, niepowodujce istotnych zmian w treci oferty
-

2.

niezwłocznie zawiadamiajc o tym wykonawc, którego oferta została poprawiona.

Zamawiajcy odrzuca ofert, jeeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorczenia
zawiadomienia nie zgodził si na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 1.3
niniejszego paragrafu.
§ 2.
Wyjanienia dotyczce treci złoonych ofert
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W toku badania i oceny ofert zamawiajcy moe da od wykonawców wyjanie
dotyczcych treci złoonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie midzy zamawiajcym
a wykonawc negocjacji dotyczcych złoonej oferty oraz, z zastrzeeniem § 1, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treci.
§ 3.
Odrzucenie oferty
1.

Zamawiajcy odrzuci ofert w przypadkach okrelonych w art. 89 ust. 1 Ustawy.

2.

O odrzuceniu ofert zamawiajcy zawiadomi równoczenie wszystkich wykonawców,
podajc uzasadnienie faktyczne i prawne.
§ 4.
Uniewanienie postpowania

1.

Zamawiajcy uniewani postpowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach
okrelonych w art. 93 ust. 1 i 1a Ustawy:

2.

O uniewanieniu postpowania o udzielenie zamówienia zamawiajcy zawiadamia
równoczenie wszystkich wykonawców, którzy:
2.1. ubiegali si o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewanienia postpowania
przed upływem terminu składania ofert,
2.2. złoyli oferty – w przypadku uniewanienia postpowania po upływie terminu
składania ofert - podajc uzasadnienie faktyczne i prawne.
§ 5.
Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiajcy udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryterium wyboru – wskanik oceny oferty bdzie najwyszy, z
zastrzeeniem okolicznoci okrelonych w art. 93 ust. 1 Ustawy.
art. 13.
ZABEZPIECZENIE NALEYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiajcy bdzie da od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleytego
wykonania umowy w wysokoci 10 % ceny ofertowej (ceny brutto).
2. Zabezpieczenie moe by wnoszone w nastpujcych formach:
1) pienidzu,
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2) porczeniach bankowych lub porczeniach spółdzielczej kasy oszczdnociowokredytowej, z tym e zobowizanie kasy jest zawsze zobowizaniem pieninym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsibiorczoci.
3. Zamawiajcy nie wyraa zgody na wnoszenie zabezpieczenia naleytego wykonania
umowy:
1) w wekslach z porczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczdnociowo-kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartociowych emitowanych przez Skarb
Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okrelonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie w pienidzu naley wpłaci na konto Zamawiajcego:
Nr 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr
rachunku naley pisa w sposób cigły - bez spacji).
5. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej moe by wystawione przez bank
krajowy lub zagraniczny.
6. Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy musi zosta wniesione przed podpisaniem
umowy.
7. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia okrelone s we wzorze umowy.

art. 14.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY
§ 1.
Powiadomienie o wynikach postpowania
1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadamia wykonawców, którzy złoyli oferty, o:

zamawiajcy

jednoczenie
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1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm) albo imi i nazwisko,
siedzib albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofert wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoyli oferty a take punktacj
przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj,
1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i
prawne,
1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia,
podajc uzasadnienie faktyczne i prawne,
1.4. terminie, okrelonym zgodnie z atr.94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego moe by zawarta.
2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy zamieci informacje, o
których mowa w ust. 1 pkt 1.1., równie na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostpnym w swojej siedzibie.

3.

Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiajcy
przekae ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
§ 2.
Zawarcie umowy

1.

Zamawiajcy zawiera umow w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie
krótszym ni 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.(94 art. ustawy.)

2.

Zamawiajcy moe zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeeli w postpowaniu o udzielenie zamówienia
złoono tylko jedn ofert. (art.94 Ustawy)

3.

Jeeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego zamawiajcy moe wybra ofert najkorzystniejsz
sporód pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e
zachodz przesłanki uniewanienia postpowania, o których mowa w art. 93 ust 1
Ustawy.

4.

Wybranemu wykonawcy zamawiajcy wskae termin i miejsce podpisania umowy.

5.

Zamawiajcy dopuszcza moliwo wprowadzenia zmian w umowie, które bd mogły
by dokonane z powodu zaistnienia okolicznoci niemoliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy lub w przypadku wystpienia którejkolwiek z nastpujcych sytuacji:
5.1 nastpi zmiana powszechnie obowizujcych przepisów prawa w zakresie majcym
wpływ na realizacj przedmiotu zamówienia. Zmiany wprowadzone do umowy bd
polegały na dostosowaniu umowy do obowizujcego stanu prawnego.
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5.2 konieczno wprowadzenia zmian bdzie nastpstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomidzy zamawiajcym a inn ni wykonawca stron, w tym instytucjami
nadzorujcymi realizacj projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie pn.
„Centrum Bada Przedklinicznych i Technologii (CePT)”, współfinansowanego
przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R;
Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek
naukowych. Zmiany wprowadzone do umowy bd polegały na dostosowaniu
umowy do obowizujcego stanu prawnego.

6.

Wszystkie zmiany umowy zostan dokonane w postaci Aneksu w formie pisemnej, pod
rygorem niewanoci.

7.

Z wnioskiem o zmian postanowie umowy moe wystpi zarówno wykonawca, jak i
zamawiajcy.
§ 3.
Istotne warunki umowy

1.

Istotne postanowienia, które bd wprowadzone do treci umowy, okrela wzór umowy,
który stanowi rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.

Wykonawca po zapoznaniu si z treci wzoru umowy, moe zwróci si do
zamawiajcego (zgodnie z zapisami art. 5 § 1), z zapytaniem dotyczcym tych
postanowie umowy, co do których ma wtpliwoci lub z którymi si nie zgadza.
art. 15.
ODWOŁANIA

1.

rodki ochrony prawnej okrelone zostały szczegółowo w dziale VI Ustawy.

2.

Odwołanie przysługuje wyłcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci
zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu
czynnoci, do której zamawiajcy jest zobowizany na podstawie ustawy.

3.

Odwołanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci zamawiajcego,
której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy, zawiera zwizłe przedstawienie
zarzutów, okrela danie oraz wskazywa okolicznoci faktyczne i prawne
uzasadniajce wniesienie odwołania.

4.

Odwołanie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego
kwalifikowanego certyfikatu.
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5.

Odwołujcy przesyła kopi odwołania zamawiajcemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna si z jego treci przed
upływem tego terminu.

6.

Odwołanie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnoci
zamawiajcego stanowicej postaw jego wniesienia – jeeli zostały przesłane w sposób
okrelony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni- jeeli zostały przesłane w inny
sposób.

7.

Odwołanie wobec treci ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8.

Odwołanie wobec czynnoci innych ni okrelone w ust. 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu naleytej starannoci mona było
powzi wiadomo o okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia.

9.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiajcy nie moe zawrze umowy do czasu
ogłoszenia przez Izb wyroku lub postanowienia koczcego postpowanie odwoławcze,
zwanych dalej „orzeczeniem”.

10. Zamawiajcy, nie póniej ni na 7 dni przed upływem wanoci wadium, wzywa
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postpowania, do przedłuenia wanoci
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbdny do zabezpieczenia
postpowania do zawarcia umowy. Jeeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si jedynie do wykonawcy, którego ofert wybrano
jako najkorzystniejsz.
11. Zamawiajcy przesyła niezwłocznie, nie póniej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopi odwołania innym wykonawcom uczestniczcym w postpowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeeli odwołanie dotyczy treci ogłoszenia o zamówieniu lub postanowie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza j równie na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostpniana
specyfikacja, wzywajc wykonawców do przystpienia do postpowania odwoławczego.
12. Wykonawca moe zgłosi przystpienie do postpowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazujc stron, do której przystpuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnicia na korzy strony, do której przystpuje. Zgłoszenie
przystpienia dorcza si Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesyła si zamawiajcemu oraz wykonawcy
wnoszcemu odwołanie.
13. Jeeli uczestnik postpowania odwoławczego, który przystpił do postpowania po
stronie zamawiajcego, wniesie sprzeciw wobec uwzgldnienia w całoci zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
14. Sprzeciw wnosi si na pimie lub ustnie do protokołu.
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15. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego dorczenia Prezesowi Izby.
Prezes Izby moe zarzdzi łczne rozpoznanie odwoła przez Izb, jeeli zostały one
złoone w tym samym postpowaniu o udzielenie zamówienia lub dotycz takich samych
czynnoci zamawiajcego.
16. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postpowania
odwoławczego przysługuje skarga do sdu.

Warszawa, dnia ...................2010 r.

ZATWIERDZAM
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ROZDZIAŁ II
FORMULARZ OFERTY
wraz z załczonymi formularzami
................................................
(piecz firmowa wykonawcy)

........................... dnia ..............
OFERTA
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Krakowskie Przedmiecie 26/28
00-927 Warszawa

Składajc ofert w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Nr 001/007/2010 na: „dostaw 2 (dwóch) pionowych komór gorcych z osłon ołowian dla
dostpnych na rynku modułów syntezy radiofarmaceutyków - Cz ...........”
.......................................................................................................................................................
..
pełna nazwa firmy Wykonawcy

posiadajc/ego/a siedzib
.......................................................................................................................................................
..
ulica nr domu kod pocztowy miejscowo

.......................................................................................................................................................
..
województwo

powiat

.......................................................................................................................................................
..
telefon

telefax

............................................................ . pl.
Internet: http:/

nr

...........................@..................

identyfikacyjny

e-mail

NIP

...................................................................................................................
REGON .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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bdcy płatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu si ze Specyfikacj istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami
SIWZ owiadczamy, e oferujemy:
1.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objtym specyfikacj istotnych warunków
zamówienia za:
cen brutto ŁCZNIE (netto + obowizujcy podatek .................................................
zł
słownie:
..................................................................................................................................,
w tym
cena netto (liczbowo) - …………………………………..........................…………
złotych.
obowizujcy podatek VAT w wysokoci ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......………
złotych.

2.

Cena ofertowa zawiera wszystkie przewidywane koszty wyliczone na podstawie zasad
wyceny okrelonych w art. 8 niniejszej SIWZ.

3.

Termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia:……………………………………..
Zamówienie wykonamy w terminie okrelonym w art. 3 § 2 niniejszej SIWZ.

4.

Oferujemy okres gwarancji wynoszcy ………………………miesicy liczony od dnia
odbioru całoci przedmiotu zamówienia.

5.

Czas reakcji serwisu wynosi................................pełnych dni roboczych.
Serwis mieci si (poda adres)...........................................................................
Serwisant porusza si rodkiem transportu:.......................................................

6.

Owiadczamy, e serwis w okresie gwarancji realizowany jest bez dodatkowych kosztów
dojazdu i pobytu serwisantów naliczanych przez wykonawc.

7.

Owiadczamy, e zaoferowane urzdzenia spełniaj europejskie wymogi bezpieczestwa,
s fabrycznie nowe i nie były wczeniej wykorzystywane, np. w celach prezentacji.

8.

Po zapoznaniu si ze Specyfikacj istotnych warunków zamówienia, w tym warunkami
umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy (z załcznikami) – rozdział III
SIWZ, owiadczamy, e przyjmujemy wszystkie warunki zamawiajcego bez zastrzee.

37

Przetarg nieograniczony 001/007/2010
Symbole aparatury CePT: UW/04/SLCJ/10, UW/04/SLCJ/04

Akceptujemy bez zastrzee załczony do SIWZ (rozdział III SIWZ) wzór umowy (z
załcznikami)
9. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, owiadczamy e ponosimy całkowit
odpowiedzialno za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.
10. Udzielimy gwarancji i rkojmi na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami art. 3 § 3.
11. Owiadczamy, e uwaamy si zwizani niniejsz ofert w cigu ……. dni. Bieg terminu
zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Owiadczamy, pod rygorem wykluczenia z postpowania, i wszystkie informacje
zamieszczone w naszej ofercie i załcznikach do oferty s prawdziwe.
13. W przypadku wyboru naszej oferty zobowizujemy si do zawarcia umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez zamawiajcego nie póniej ni w okresie zwizania ofert.
14. Wadium w kwocie …………,00 zł (słownie: ………………. złotych) zostało uiszczone
w
dniu
....................................
w
formie
................................................................................... Dokument wniesienia wadium w
załczeniu.
15. Nr konta bankowego (rachunku) wykonawcy, na które ma zosta dokonana zapłata za
faktur oraz nazwa banku: ………………………………………………………………
................................................................................................................................................
..
16. Do niniejszej oferty dołczono jako załczniki:
16.1. Dowód wniesienia wadium.
16.2. Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego sprztu.
16.3. Szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu.
16.4. Formularz Nr 1 - owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
16.5. Formularz Nr 2 - owiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu.
16.6. Formularz Nr 3 - wykaz wykonanych dostaw.
16.7. Formularz Nr 4 - informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza
powierzy podwykonawcom (jeeli dotyczy).
16.8 Zaakceptowany wzór umowy – zalecane.
16.9. Formularz Nr 5 - spis treci – zalecane.

..............................
miejscowo, data

...............................................................
pieczcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

38

Przetarg nieograniczony 001/007/2010
Symbole aparatury CePT: UW/04/SLCJ/10, UW/04/SLCJ/04

piecz firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 1
Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 001/007/2010 na: „dostaw 2 (dwóch) pionowych komór
gorcych z osłon ołowian dla dostpnych na rynku modułów syntezy
radiofarmaceutyków - Cz ...........”
OWIADCZENIE O BRAKU PODATAW DO WYKLUCZENIA
Przystpujc do postpowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, owiadczam/y,
e nie podlegamy wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 Ustawy – Prawo zamówie publicznych, który stanowi, e z postpowania o udzielenie
zamówienia wyklucza si:
1) wykonawców, którzy wyrzdzili szkod, nie wykonujc zamówienia lub wykonujc je
nienaleycie, jeeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sdu, które
uprawomocniło si w okresie 3 lat przed wszczciem postpowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj lub których upadło ogłoszono,
z wyjtkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłoci zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sdu, jeeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj majtku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjtkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub
wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z
postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób
wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przeciwko rodowisku, przestpstwo
przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo
popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe
lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie al-bo zwizku majcych na celu
popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w
zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom
osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przeciwko rodowisku, przestpstwo

39

Przetarg nieograniczony 001/007/2010
Symbole aparatury CePT: UW/04/SLCJ/10, UW/04/SLCJ/04

przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo
popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe
lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu
popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarzdu prawomocnie skazano za
przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia,
przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo
przeciwko rodowisku, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci
majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu po-pełnienie przestpstwa lub
przestpstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o
udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac
zarobkow, przestpstwo przeciwko rodowisku, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia
korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub
przestpstwa skarbowe-go;
8) osoby prawne, których urzdujcego członka organu zarzdzajcego prawo-mocnie
skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzie-lenie
zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow,
przestpstwo przeciwko rodowisku, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci
majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub
przestpstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sd orzekł zakaz ubiegania si o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod grob kary.

..............................
miejscowo, data

...............................................................
pieczcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załczniki do formularza Nr 1.
a) aktualny odpis z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 Ustawy, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
Ustawy,
b) aktualne zawiadczenie właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce
odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zawiadczenia, e
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych
płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zawiadczenie właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, e
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych
płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust.
1 punkty 4-8 Ustawy, wystawion nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu
składania ofert,
e) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust.
1 pkt. 9 Ustawy – PODMIOTY ZBIOROWE, wystawion nie wczeniej ni 6 miesicy
przed upływem terminu składania ofert,
UWAGA: Wykonawcy zagraniczni składaj dokumenty – wg art. 4 § 5 niniejszej SIWZ.
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…………………….......
piecz firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 2
Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 001/007/2010 na: „dostaw 2 (dwóch) pionowych komór
gorcych z osłon ołowian dla dostpnych na rynku modułów syntezy
radiofarmaceutyków - Cz ...........”

OWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU
Przystpujc do postpowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, owiadczam/y,
e spełniam/y warunki udziału w niniejszym postpowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy –
Prawo zamówie publicznych, który stanowi, e o udzielenie zamówienia mog ubiega si
wykonawcy, którzy spełniaj warunki dotyczce:

1) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli
przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i dowiadcze;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................
miejscowo, data

...............................................................
pieczcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załczniki do formularza Nr 2.
a) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzajcy, e
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej
działalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz
ni.................PLN
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……………………………..
piecz firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 3
Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 001/007/2010 na: „dostaw 2 (dwóch) pionowych komór
gorcych z osłon ołowian dla dostpnych na rynku modułów syntezy
radiofarmaceutyków - Cz ...........”
WYKAZ DOSTAW
Składajc ofert w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego owiadczamy, e
zrealizowalimy nastpujce zamówienia – zgodnie z art. 4 niniejszej SIWZ.
Nazwa i adres oraz
nr telefonu kontaktowego
Lp zamawiajcego (podmiot
na rzecz którego
realizowane były dostawy)
1

Dostarczony sprzt

2

3

Czas realizacji
(poda dat podpisania
Warto
protokołu odbioru) zrealizowanych dostaw
4

5

1
2
3
W załczeniu przedstawiamy dokumenty (np. referencje, opinie) potwierdzajce, e wyej wykazane
dostawy zostały wykonane naleycie.

..............................
miejscowo, data

...............................................................
pieczcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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…………………………..
piecz firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 4
Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 001/007/2010 na: „dostaw 2 (dwóch) pionowych komór
gorcych z osłon ołowian dla dostpnych na rynku modułów syntezy
radiofarmaceutyków - Cz ...........”
INFORMACJA O ZAKRESIE ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA
ZAMIERZA POWIERZY PODWYKONAWCOM
Lp

1

Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom
RZECZOWY

1

2

2
3
4
5

Naley wykaza (okreli), jaki zakres zamówienia wykonawca zamierza powierzy
podwykonawcom.

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

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

miejscowo, data

pieczcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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…………………………..
piecz firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 5
Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 001/007/2010 na: „dostaw 2 (dwóch) pionowych komór
gorcych z osłon ołowian dla dostpnych na rynku modułów syntezy
radiofarmaceutyków – Cz I”

Tabela do czci I Zamówienia
Oferent zobowizany jest zaznaczy bd wypełni odpowiednie pola stosownie do
wymogu.
L.p.
Wymóg
TAK
Komora gorca zbudowana tak, aby mona było w niej
1
umieci dwa moduły syntezowe, np. do syntezy fluorodeoxy-glukozy (FDG), kady w oddzielnym izolatorze.
Wymiary uytkowe izolatora powinny by nie mniejsze ni
600x700x500 mm.
Poda wymiary uytkowe izolatora.
2
Umoliwia niezbdne połczenia z aseptycznym izolatorem
3
typ TEMA-Synergie DDS-Vials, mieszczcym układ
rozdozowujcy (dyspenser).
Konfiguracja instalacji umoliwia łatw zmian przewodów
4
połczeniowych, które s połczeniami wewntrznymi
modułów syntezowych z układem rozdozowujcym.
Osłona komory gorcej powinna by wystarczajca do
5
utrzymania dawki promieniowania na jej powierzchni
mniejszej ni 50 µSv/h z poziomem aktywnoci 5 Ci
wewntrz modułu syntezowego.
Poda warto dawki promieniowania na powierzchni
6
komory dla przypadku z poziomem aktywnoci 5 Ci
wewntrz modułu syntezowego.
Hermetyczny boks ze stali nierdzewnej z zaokrglonymi
7
brzegami, gładk powierzchni (max. Ra 0,8) bez pkni,
zapewniajc łatw dezynfekcj izolatora.
Podwójna, pionowa komora zapewnia szczelno zgodnie z
8
testem szczelnoci DIN 25412-2 / ISO 10648-2.
Przesuwane tace ze stali nierdzewnej pozwalaj na całkowite
9
wysunicie modułów syntezowych.

NIE

Warto

46

Przetarg nieograniczony 001/007/2010
Symbole aparatury CePT: UW/04/SLCJ/10, UW/04/SLCJ/04

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27

Drzwi hermetyczne z elektroniczn blokad w przypadku
obecnoci aktywnoci.
Przejcia hermetyczne dla rur 1/16," 1/8'’, 1/4", kabli
elektrycznych i przejcia technologiczne, wymagane przez
moduł syntezowy.
Posiada niezaleny system wymiany powietrza.
System wentylacji, zapewniajcy minimum 10 wymian
powietrza na godzin.
Wlot powietrza zabezpieczony filtrami HEPA, minimum
H13.
Wylot powietrza zabezpieczony filtrami z wglem aktywnym
i filtrami HEPA minimum H13.
System regulacji podcinienia, umoliwiajcy uzyskanie
podcinienia w izolatorze wikszego ni 100 Pa wraz z
wizualnym systemem kontroli podcinienia oraz systemem
ostrzegawczym, alarmujcym gdy ujemne cinienie jest poza
przedziałem wczeniej okrelonym i/lub filtry HEPA nie
pracuj prawidłowo.
Zawory umoliwiajce niezalene automatyczne zamknicie
wentylacji i prac w obiegu zamknitym kadego z
izolatorów, w przypadku uwalniania si radioaktywnoci.
System gromadzenia i przechowywania radioaktywnych
gazów, powstajcych w syntezerze podczas syntezy.
Owietlenie komory gorcej 500 lx jako minimum.
Moliwo kontroli wizualnej wntrza komory gorcej
podczas procesu syntezy.
Wodoodporna izolacja przewodów elektrycznych minimum
IP 54.
Połczenie RS dla interfejsu do PC wraz z elektronicznym
systemem kontroli zgodnym z US 21 CFR, z moliwoci
transferu danych technologicznych i rodowiskowych do
zewntrznego systemu kontroli przez standardowy protokół
komunikacyjny (np. TCP/IP, RS 232).
Spełnienia wymagania GMP.
Oferta zawiera pakiet serwisowy DQ, IQ, OQ, PQ.
Produkt posiada certyfikat CE oraz ISO 9001 lub
równowane.
Dostarczone bd podrczniki uytkowania w formie
drukowanej w jzyku polskim opisujce działanie, obsług,
oprogramowanie, postpowanie w przypadkach awaryjnych
itd.
Sprzt musi spełnia wymagania Komisji Europejskiej
dotyczce warunków bezpieczestwa i ochrony rodowiska
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28

29

oraz procedur utylizacji.
Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia biecych
konsultacji z obsług serwisow drog telefoniczn i
internetow za porednictwem krajowego przedstawiciela
firmy. Czas reakcji serwisu do 12 godzin od poniedziałku do
pitku liczony od czasu powiadomienia serwisu.
Czas usunicia awarii do 48 godzin liczony od czasu
powiadomienia serwisu.

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

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

miejscowo, data

pieczcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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…………………………..
piecz firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 6
Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 001/007/2010 na: „dostaw 2 (dwóch) pionowych komór
gorcych z osłon ołowian dla dostpnych na rynku modułów syntezy
radiofarmaceutyków – Cz II”

Tabela do czci II Zamówienia
Oferent zobowizany jest zaznaczy bd wypełni odpowiednie pola stosownie do
wymogu.
L.p.
Wymóg
TAK
Pionowa komora gorca zbudowana tak, aby mona było w
1
niej umieci duy moduł syntezowy, np. do syntezy
radiofarmaceutyków opartych na izotopie C-11 (jako
przykład: syntezer TRACERlab FX C PRO). Wymiary
uytkowe izolatora powinny by nie mniejsze ni
730x710x520 mm
Poda wymiary uytkowe izolatora.
2
Pionowa komora gorca, mieszczca moduł syntezowy musi
3
umoliwia niezbdne połczenia z aseptycznym izolatorem
typ TEMA-Synergie DDS-Vials, mieszczcym układ
rozdozowujcy (dyspenser).
Konfiguracja instalacji musi umoliwia łatw zmian
4
przewodów połczeniowych, które s połczeniami
wewntrznymi
modułu
syntezowego
z
układem
rozdozowujcym.
Osłona komory gorcej powinna by wystarczajca do
5
utrzymania dawki promieniowania na jej powierzchni
mniejszej ni 50 µSv/h z poziomem aktywnoci 5 Ci
wewntrz modułu syntezowego.
Poda warto dawki promieniowania na powierzchni
6
komory dla przypadku z poziomem aktywnoci 5 Ci
wewntrz modułu syntezowego.
Hermetyczny boks ze stali nierdzewnej z zaokrglonymi
7
brzegami, gładk powierzchni (max. Ra 0,8) bez pkni,
zapewniajc łatw dezynfekcj izolatora.
Pionowa komora gorca musi zapewnia szczelno zgodnie
8
z testem szczelnoci DIN 25412-2 / ISO 10648-2.

NIE

Warto
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9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

z testem szczelnoci DIN 25412-2 / ISO 10648-2.
Przesuwana taca ze stali nierdzewnej pozwala na całkowite
wysunicie modułu syntezowego.
Drzwi hermetyczne z elektroniczn blokad w przypadku
obecnoci aktywnoci.
Przejcia hermetyczne dla rur 1/16," 1/8'’, 1/4", kabli
elektrycznych i przejcia technologiczne, wymagane przez
moduł syntezowy.
Posiada niezaleny system wymiany powietrza.
System wentylacji, zapewniajcy minimum 10 wymian
powietrza na godzin.
Wlot powietrza zabezpieczony filtrami HEPA, minimum
H13.
Wylot powietrza zabezpieczony filtrami z wglem aktywnym
i filtrami HEPA minimum H13.
System regulacji podcinienia, umoliwiajcy uzyskanie
podcinienia w izolatorze wikszego ni 100 Pa wraz z
wizualnym systemem kontroli podcinienia oraz systemem
ostrzegawczym, alarmujcym gdy ujemne cinienie jest poza
przedziałem wczeniej okrelonym i/lub filtry HEPA nie
pracuj prawidłowo.
Zawory umoliwiajce niezalene automatyczne zamknicie
wentylacji i prac w obiegu zamknitym w przypadku
uwalniania si radioaktywnoci.
System gromadzenia i przechowywania radioaktywnych
gazów, powstajcych w syntezerze podczas syntezy.
Owietlenie komory gorcej 500 lx jako minimum.
Moliwo kontroli wizualnej wntrza komory gorcej
podczas procesu syntezy.
Wodoodporna izolacja przewodów elektrycznych minimum
IP 54.
Połczenie RS dla interfejsu do PC wraz z elektronicznym
systemem kontroli zgodnym z US 21 CFR, z moliwoci
transferu danych technologicznych i rodowiskowych do
zewntrznego systemu kontroli przez standardowy protokół
komunikacyjny (np. TCP/IP, RS 232).
Spełnienia wymagania GMP.
Oferta zawiera pakiet serwisowy DQ, IQ, OQ, PQ.
Produkt posiada certyfikat CE oraz ISO 9001 lub
równowane.
Dostarczone bd podrczniki uytkowania w formie
drukowanej w jzyku polskim opisujce działanie, obsług,
oprogramowanie, postpowanie w przypadkach awaryjnych
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27
28

29

itd.
Sprzt musi spełnia wymagania Komisji Europejskiej
dotyczce warunków bezpieczestwa i ochrony rodowiska
oraz procedur utylizacji.
Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia biecych
konsultacji z obsług serwisow drog telefoniczn i
internetow za porednictwem krajowego przedstawiciela
firmy. Czas reakcji serwisu do 12 godzin od poniedziałku do
pitku liczony od czasu powiadomienia serwisu.
Czas usunicia awarii do 48 godzin liczony od czasu
powiadomienia serwisu.

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

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

miejscowo, data

pieczcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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………………………………….
piecz firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 7
Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr 001/007/2010 na: „dostaw 2 (dwóch) pionowych komór gorcych z

osłon ołowian dla dostpnych na rynku modułów syntezy radiofarmaceutyków - Cz
...........”

.
SPIS TRECI

Formularz oferty wraz ze wszystkimi załcznikami zawiera .......... kartek.

..............................
miejscowo, data

...............................................................
pieczcie imienne i podpisy osób
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ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY NR 001/007/2010
W dniu ..........................................w Warszawie, pomidzy Uniwersytetem Warszawskim,
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, zwanym dalej Kupujcym,
reprezentowanym przez: Zastpc Dyrektora do Spraw Technicznych
rodowiskowego Laboratorium Cikich Jonów Dr Jarosława Choiskiego
a
.......................................................................................................................................................
..
zwanym dalej Sprzedawc, reprezentowanym
przez:...........................................................................
w wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego Nr 001/007/2010 została zawarta
umowa nastpujcej treci:
§ 1.
1. Zgodnie z wynikiem postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego Sprzedawca zobowizuje si przenie na Kupujcego
własno fabrycznie nowej (nieuywanej), pionowej komory gorcej wraz z dostaw i
montaem, zwanej dalej urzdzeniem, a Kupujcy zobowizuje si do odebrania go i
zapłaty umówionej ceny.
2.

Szczegółowy zakres i opis urzdzenia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i w ofercie stanowicych integraln cz niniejszej umowy.

3.

Sprzedawca zobowizuje si wykona zamówienie zgodnie z obowizujcymi normami,
przepisami oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach.
§ 2.

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Centrum Bada Przedklinicznych i
Technologii (CePT)”, współfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2.
Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury
badawczej jednostek naukowych.
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§3
1. Strony ustalaj nastpujce terminy (okres) realizacji umowy:
1) realizacja całoci zamówienia winna nastpi w terminie : 120 dni daty popisania
umowy. Zamawiajcy wymaga dostarczenia ramy komory gorcej w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy.
2) za termin zakoczenia realizacji zamówienia uwaa si dzie, w którym nastpiło
wydanie urzdzenia. Wydanie moe nastpi po dokonanym przez Sprzedawc
montau, instalacji i uruchomieniu oraz przeprowadzeniu testu poprawnoci działania
urzdzenia wraz ze szkoleniem co najmniej trzech osób wskazanych przez
Kupujcego, potwierdzone protokołem odbioru przez przedstawiciela Kupujcego.
2. Przez „dni robocze” uyte w umowie uwaa si dni od poniedziałku do pitku z
wyłczeniem wit pastwowych
§4
Do obowizków Kupujcego naley:
1) przystpienie do komisyjnego odbioru urzdzenia w terminie 7 dni roboczych, liczc
od daty zgłoszenia gotowoci przez Sprzedawc,
2) terminowe dokonanie zapłaty za wykonanie umowy, zgodnie z zasadami
okrelonymi w § 6 umowy,
3) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do kontaktów z przedstawicielem Sprzedawcy.
§5
Do obowizków Sprzedawcy naley:
1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem urzdzenia i z
obowizujcymi przepisami prawa, jego instalacja i uruchomienie oraz
przeprowadzenie testu poprawnoci działania wraz ze szkoleniem osób wskazanych
przez Kupujcego,
2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawidłowy tok realizowanej umowy,
3) Sprzedawca zobowizuje si do biecej konserwacji, naprawy urzdzenia i jego
elementów w okresie gwarancyjnym, obejmujcy cało urzdzenia oraz elementów
wchodzcych w jego skład. W okresie gwarancyjnym Sprzedawca bdzie
zobowizany do zapewnienia cigłoci pracy urzdzenia.
§6
1.

Strony ustalaj za wykonanie przedmiotu umowy cen przyjt na podstawie oferty
Sprzedawcy w wysokoci:
CEN BRUTTO (netto + obowizujcy podatek
VAT).................................................zł.
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słownie:..................................................................................................................................
w tym:
cena netto........................................................................................................................ zł.
(słownie złotych:..................................................................................................................),
naleny podatek VAT w wysokoci: ....... ,
tj.......................................................................zł.
(słownie
złotych.....................................................................................................................).
Cena zawiera całkowite wynagrodzenie ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami
(zgodnie z zapisami art. 8 niniejszej SIWZ), które jest niezmienne do koca realizacji
zamówienia objtego niniejszym przetargiem.
2.

Zapłata nastpi przelewem na konto Sprzedawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania
oryginału faktury, wystawionej w jzyku polskim i w PLN.

3.

Faktura nie moe by wystawiona wczeniej ni w dniu zakoczenia realizacji
przedmiotu umowy potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru.

4.

Za dat wykonania zapłaty ceny lub jej czci strony przyjmuj dat obcienia rachunku
Kupujcego kwot płatnoci.

5.

Kupujcy zapłaci Sprzedawcy odsetki w ustawowej wysokoci za kady dzie zwłoki w
zapłacie.

6.

Sprzedawca bez zgody Kupujcego nie moe przenie wierzytelnoci wynikajcych z
tej umowy na osob trzeci oraz dokonywa potrce

§7
1. Sprzedawca wnosi zabezpieczenie naleytego wykonania umowy w wysokoci 10 %
wynagrodzenia co stanowi kwot ............................ zł (słownie: …………………… zł.)
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: .................................
Dokument wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy stanowi załcznik
Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie słuy do pokrycia roszcze Kupujcego z tytułu niewykonania lub
nienaleytego wykonania urzdzenia.
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4. W przypadku naleytego wykonania zamówienia 100 % kwoty zabezpieczenia naleytego
wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Sprzedawc zamówienia i uznania go przez Kupujcego za naleycie wykonane.
5. Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy wniesione w pienidzu, Kupujcy zwraca
wraz z odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane, pomniejszonymi o prowizj bankow za przelew pienidzy na rachunek
Wykonawcy.
6. Za zgod Kupujcego Sprzedawca moe dokona zmiany formy zabezpieczenia na jedn
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówie publicznych.

§8
1.

Sprzedawca zapłaci Kupujcemu kar umown za:
1) za zwłok w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokoci 0,1% ceny
za kady dzie zwłoki,
2) za zwłok w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokoci 0,1% ceny
za kady dzie zwłoki od dnia wyznaczonego na usunicie wad,
3) za zwłok w usuniciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rkojmi w wysokoci
0,1% ceny za kady dzie zwłoki od dnia wyznaczonego na usunicie wad,
4) za odstpienie od umowy przez Kupujcego z przyczyn lecych po stronie
Sprzedawcy - w wysokoci 10% ceny.

2.

Kupujcy zapłaci kar umown Sprzedawcy za odstpienie od umowy przez Sprzedawc
z przyczyn lecych po stronie Kupujcego w wysokoci 10 % ceny.

3.

Kupujcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniajcego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego, łcznie z utraconymi korzyciami.

4.

Kupujcy zastrzega sobie prawo odstpienia od umowy, jeeli Sprzedawca:
1) pozostaje w zwłoce z wykonaniem całoci zamówienia trwajcej dłuej ni 14 dni,
liczonych od dnia okrelonego w § 3 pkt. 1umowy,
2) urzdzenie nie spełnia zadeklarowanych w ofercie warunków technicznych,
3) wszczto w stosunku do Sprzedawcy postpowanie upadłociowe, likwidacyjne,
układowe lub egzekucyjne,
4) Kupujcy moe odstpi od umowy w razie wystpienia istotnej zmiany okolicznoci
powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie
mona było stwierdzi w chwili jej zawarcia. Kupujcy zawiadamia o tym
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Sprzedawc na pimie w terminie natychmiastowym od powzicia wiadomoci o
powyszych okolicznociach.
§9
1.

Sprzedawca udziela rkojmi na urzdzenie na okres 36 miesicy liczonych od dnia
realizacji całoci zamówienia, okrelonego w § 3 umowy.

2.

Sprzedawca udziela gwarancji na urzdzenie na okres 12 miesicy liczonych od dnia
realizacji całoci zamówienia, okrelonego w § 3 umowy.

3.

Sprzedawca zapewni czas realizacji naprawy do 10 dni roboczych (liczony od daty
zgłoszenia do Serwisu/Sprzedawcy). W przypadku koniecznoci sprawdzenie
specjalistycznych czci zamiennych termin ten nie moe by dłuszy ni 14 dni, a w
przypadku wysyłki sprztu do serwisu majcego siedzib za granic czas naprawy nie
moe przekroczy 30 dni roboczych. Koszty wysyłki w okresie gwarancji pokrywa
Sprzedawca.

4.

W przypadku przestoju urzdzenia dłuszego ni 14 dni roboczych gwarancja na
urzdzenie ulega przedłueniu o czas przestoju.

5.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rkojmi za usunicie wad fizycznych urzdzenia
istniejcych w czasie dokonywania odbioru oraz wady powstałe po odbiorze.

6.

Kupujcy moe dochodzi roszcze z tytułu rkojmi za wady take po upływie terminu
rkojmi, jeeli zgłosi wad przed upływem tego terminu.

7.

W okresie gwarancyjnym Sprzedawca bdzie zobowizany do zapewnienia cigłoci
pracy urzdzenia.

8.

Sprzedawca zapewni dostp do czci zamiennych przez okres 10 lat od daty protokołu
odbioru.

9.

Sprzedawca zobowizuje si do zapewnienia biecych konsultacji z obsług serwisow
drog telefoniczn i internetow. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt emailowy serwisu z Kupujcym po zgłoszeniu) do 5 dni roboczych liczony od czasu
powiadomienia serwisu.
§ 10

Odstpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewanoci.
§ 11
Sprzedawca moe odstpi od umowy, w przypadku gdy Kupujcy bez uzasadnionej na
pimie przyczyny, odmawia dokonania odbioru działajcego urzdzenia.
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§ 12
Sprzedawca ponosi pełn odpowiedzialno za naruszenie praw autorskich, patentowych,
znaków ochronnych itp., odnoszcych si do zastosowanych rozwiza, przedmiotu
zamówienia, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.
§ 13
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewanoci.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy bd rozstrzygały właciwe sdy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umow sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze
stron.

..................................
Sprzedawca

......................................
Kupujcy
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