
Zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę systemu oznaczaniazwie'z'ątz mozliwoŚcią
pomlaru podskÓrnej temperatury ciała, ZP lBs PAN/01/2021

SPECYT'IKACJA wARUNKow ZAMÓWIEI\ĺIA

Postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego o wartości wyľażonej w złoĘch
mniejszej niż ľĺíwnowartość 139 000 euľo' pľowadzone w trybie podstarvowym

NA DosTAwĘ SYSTEMU ozNAcZANIA ZWIERZĄ'ľ zl'4]oŻL[woŚcĘ PoMIARU
PoDSKÓRNEJ TEMPERATI]RY CIAŁA

ZAMAWIAJĄCY:

Inst5rtut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

I7-230 Białowieża, ul' Stoczek 1

tel. (085) 6827750, fax (085) 6827752

e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl, adres skrytki epuap:/MRIPAS/SkrýkaESP,

www. ibs.bialowieza.pl,

www.bip. ibs.bialowieza. pVzamowienia-publicme/

TRYB UDZIELA]\-E Go ZAMÓWIEhIIA :

Postępowanie prowadzone jest w Ębie podstawowym na podstawie art. 2'l 5 pkt 1 ustawy dnia
1 l wľześnia 20l9 ľoku Prawo zamőwień publicznych (Dz.U. zŻ0I9 Í' poz.2019 zpőźn' zm.),

tj. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bezprzeprowadzenia negocjacji.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o

udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zzmőwień publicznych
oraz aktőw wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuľegulowanych
przepisy ustawy z dnia23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. Il45 z
pőźn' zm').

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA:

Przędmiotem zamówieniajest dostawa systemu do indywidualnego oznaczaniazwierzątz możliwością
pomiaru podskórnej temperatury ciała w jej szerokim zakľesie. System masłllĘé znakowaniu zwierząt
prry wykorzystaniu podskórnych transponderów. Termoczułe transpondery mają sfuzyó natomiast
ciągým, Ż4-godzinnym pomiarom temperatury ciała u maĘch gryzoni. System musi mieó możliwośó
zdalnej rejestracji danych u trzech zwierząt jednocześnię, przy wykorzystaniu jednej platformy
zbiorczej. Urządzenie składa się z jednostki głównej, sześciu platform czytających transpondery z
inteľfejsem, programatoľa transponderów oraz modułu komunikacyjnego. Zamawiany system musi
char aktery zowaó się poniższymi parametľami :

Płaska sonda do oznaczarlia zwierząt wtaz z pomiarem i kontrolą temperatury ciała'
Urządzenie podłączone do systemu akwizycji danych.
Urządzeĺie moŻe odczyýwaó oraz programowaó transpondery umożliwiające oznaczenie
zwierzęcia oraz pomiar temperatury ciała'
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4. Trójkątny ksú.ahpozwal'a zmaksymalizowaé silę pola magneýcznego w stosunku do
położenia transpondera.

5' Kompaktowy rozmiar urządzenia o wymiarach maksimum |47x|47x29 mm.
6. Urządzenie posiada minimum trzy kontrolki LED informujące o statusie pomiaru.

7 . Sonda podłączona do systemu zbieľającego dane z transponderőw, urządzenie może
obsługiwać tľanspondery programowalne i nieprogramowalne.

8. System zbiorczy zapewnia zasilanie sondy zbiorczej.
9. System zbiorczy posiada minimum następujące poĘ: szeregowy USB' klawiaturowy USB,

RS232, DB9.
I0. Urządzenie zbiera sygnał z tranponderów z odległości minimum 10 cm.
lI. Urządzenie zapewnia stabilny przesył danych pomiędzy transpondeľem oÍaz sondą.

12. Zasilanie 12Y.
73' Urządzenie wyposażone w trzy mikrokontrolery ýpu Atmel Atxrrlega3}C.
14' oprogramowanie dourządzeniabezpłatnie aktualizowalne przezcĄ okľes gwarancji.

l 5. Tran sponder pľogľamowalny z 32 char akterystykami, cyfry, liczby i znaki specj alne.
16. Transponder pasywny bez koniecznego zasilania.
l7. Transponder umożliwia pomiar temperatury w minimalnym zakľesie od 15 do 43"C.
18. Transponder o wymiarze maksymalnym 2x1 I mm.
19 ' KaŻdy transponder w sterylnej strzykawce z igłą 12G '
20. Cerýfikowany transponder IPTT-300, zabezpieczony antymigľacyjną osłonką.

Kod CPV: 38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, opýczny i pľecyzyjny

Nie dopuszcza się składania ofeľt częściowych'

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

ilI. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA.

Maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Iv. WARIJNKI UDZINLa w PosTĘPowA]\TU

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegaó Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamőwienia na podstawie aľt. 108 ust. l z zastrzeżeniem art.

l10 ust. 2 ustawy' W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
stosunku do żadnego z Wykonawców nie może byó podstaw do wykluczenia.

o zamówienie mogą ubiegaó się oferenci, ktőrry spełniają następujące warunki:

Wykaąwykonanie w okresie ostatnich trzech|atprzedupĘwem terminu składania ofert (ajeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): dostawą minimum 2 systemów do oznaczania
zwierzątz możliwością pomiaru temperatury ciała o waľtości wynoszącej co najmniej 300 000 zł brutto.

ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
będzie dokonana w oparciu o złożone przezWykonawcę oświadczenia i dokumený (z zastrzeŻeniem
art. I28 ustawy).
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v. WYKAZ oŚwrłocznŃ I DoKUMENToW, JAKIE MAJĄ DoSTARCZYĆ
wYKoNAwCY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIENIA wARUNxow IJDZIAŁU
w PosTĘPowANIU oRAZ BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZENIA

W celu potwierdzenia spełnienia waľunków stawianych oferentom przez Zamawiającego oraz dla
uznania formalnej poprawności oferta musi zawieraó następujące dokumený:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziafu w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, Wykonawca ma obowi ązek złoĘć, aktualne na dzień składania ofeĘ oświadczenie
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego SWZ'

2. Ponadto:

Wykonawca,ktőry powofuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazaniabraku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakľesie w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w ust.
1 powyżej doýczące Ęch podmiotów'
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez konawców, oświadczenie, o
którym mowa powyŹej' składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzająbrak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w którym każdy z Wykonawców kanlje spełnianie warunków
udziafu w postępowaniu

Wykaz dostaw wykonanych w okľesie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest kľótszy w tym okĺesie, wtaz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daý i miejsca wykonania oraz Z załączeniem dowodów, okĺeślających, czy usfugi te
zostały wykonane w sposób naleiryý (załączniknľ 3). W przypadku załączanych do wykazu dostaw
dowodów potwierdzaj ących naleŻýe ich wykonanie, wystawionych w walutach obcych (innych
niż PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia
warunków udziafu w postępowaniu wedfug średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez
Narodowy Bank Polski ĺa dzień wystawienia dokumentu.

Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na
zasobach podmiotów trzecich: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, Że rea|izując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami łch podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą
zobowiązanie ých podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia' Treśó zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskaąrwaó na
zakľes zobowiązania innego podmiotu, określać czego doýcry zobowiązanie oraz w jaki sposób i
w jakim okresie będzie ono wykonyrľane.

INFoRMACJA o sPosoBIE PoRoZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJĄCEGo z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA oŚwrłncznŃ
I DoI(UMENTÓW, A TAI<ŻE WSKAZA|IIE osoB IJPRAWNIoI{YCH Do
PoRoZUMIEWANIA sĘ z wYKoNAwcAn{I

1. Komunikacja międz1 Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w jęrłku polskim
wyłącznie przy uĘciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18

lipca2002 r' oświadczeniu usfug drogą elektroniczną(Dz.U. z2020 r. poz.344).

1)

2)

3.

4.

VI.
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2' Wszelkiego roďzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy pĺzekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również poľozumiewanie się
drogą elektr oniczną na adres : mripas@ibs. bialowieza.pl.

3' Jeżeli zama-wiający lub wykonawcaprzekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroníczną,każd'a ze stron, nażądanie drugiej niezľłłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

4. osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest Joanna Łapińska'
j lapinska@ ibs. b ialowieza.pl

5. Wyjaśnienia SIWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom poprzez
zamieszczenie stosownych odpowiedzi na stronie internetowej zamawiającego, niezwłocznie,
jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpĘnął do

zamavłiającego nie pőźnlej niŻ do końca dnia, w którym upýwa połowa :vq;znaczonego

terminu składania ofert.

6. Zamawiający oświadcza, Że nie zamierza rwoŁywać, zebrania wykonawców.

7. Treść, zapytańwtazzwyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na swojej stľonie internetowej.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpýnął po upýwie terminu składania
wniosku lub doýczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŻe udzielió wyjaśnień lub
pozostawió wniosek bez rozpoznania'

9' Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnien cry
odpowiedzi na pýania'

10. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
rőwnież pýania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralnączęścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŻące przy składaniu ofeľt. o przedłużeniu terminu
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofeľtach zmian wynikających
z modyfikacji, zavłiad,omieni zostaną wsryScy Wykonawcy, w drodze zamieszczenia
stosownej zmiany na stronie internetowej zamavĺiającego. Przedfużenie terminu składania
ofęrt nie wpĘwa na bieg terminu w którym wykonawca moŻe rwracaó się do zamavłiającego
o wyjaśnienia tľeści specyfikacji istotnych warunków zamówienia'

vII. WYMAGAI{IA DoTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

TERMIN ZWĘZAI\ĺIA oFERTĄ

Wykonawca jestzłłiązany ofeľtą 30 dni od daý upływu terminu składania ofert.

W przypadku gdy wybór najkorrystniejszej ofeĘ nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem
terminu zllłiązania ofeľtą Tłýraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedhżenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dfuższy niż 30 dni.

VIII.

1.

2.
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3. Przedfużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust' 2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedhźenie terminu rvłiązania
ofertą.

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferry' zamawiający
wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymałanajwyższąocenę' do wyrażenia w wyznaczonym
przezzamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego ofeľty. W przypadku braku zgody
Zamawiający złłrőci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy' którego oferta
została najvĺyŻej oceniona, chyba że zajdąprzesłanki do unieważnienia postępowania.

5. Na podstawie art. Ż26 ust. l pkt 12 ustawy zamawiający odľzuci ofeľtę, jeżeli wykonawca nie
wyrazi pisemnej zgody, o której mowa w ust. 3,naprzedŁużenie teľminurvłiązania ofeĘ'

Ix. sPosÓB PRZYGoToWANIA IZ'ŁDŻF,NIA oFERTY

l. Wykonawca może złoŻryć, ýlko jedną ofertę. ofertę zamówienia naleĘ przygotowaó na formularzu
stanowiącym ZałącznikNr 1 do niniejszej Specyfikacji.

2. Wraz z ofertą naleĘ złoĘé oświadczenia i dokumený wymienione w Rozdziale V niniejszej
SIWZ. Kserokopie dokumentów dołączonych do ofeĘ muszą byó poświadczone za zgodnośé z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną'

3. oferta wÍaz z wszelkimi oświadczeniami i dokumentami musi znajdowac się w zamkniętej,
opieczętowanej kopercie z napisem:

,,Zamówienie publiczne w tľybie podstarvowym na dostawę systemu do oznaczania
zwierząt z kontľolą tempeľatury' ZP IBs PAN/01/2021.

Nie otwierać pľzed dniem 09.07.2021godz. 10.00''

4' oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po
upýwie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5. oferta musi byó podpisana przez Umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy,
upoważnionego(ych) do zaciągania zobowiązan w jego imieniu lub pÍzez vpoważnionego
pełnomocnika wykonawcy'

6' Jeżeli osobďosoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskarywaó uprawnienie do podpisania oferty' Pełnomocnictwo
to musi zostaó doŁ1czone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośó z oryginałem.

7 ' Wykonawca po upýwie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonaó zmiany ani
wycofać złożonej ofeĘ.

8. Postępowanie o udzielenie zamówieniaprowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
ję'yku obcym są składane wrazztłumaczeniem na język polski.

9. Treśó ofeĘ musi odpowiadaó treści specyfikacji istotnych warunków zamówięnia.

10' w przypadku, gdy wybór ofeĘ Wykonawcy będzie prowadzió do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie zprzepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca
złoĘ do ofeĘ oświadczenie o ým, że wybőr jego ofeĘ będzie pľowadzió do powstania
obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz wskuŻe nazwęlrodzaj towaru, któľego dostawa
będzie prowadzić, do powstania obowiązku podatkowe1o oraz wskaże ich wartośó bez kwoty
podatku.

1 l. Wykonawcy ponoszą koszý rwi4zane zprzygotowaniem i złożeniem oferty.
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12. Wykonawca musi wykazaó, które części zamówienia zamierza powierzyó podwykonawcom.
Wykonawca wskazuje w ofercie nazluĺy firm podwykonawców ze wskazaniem części zamówienia,
jakie zostaną im powierzone. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie

rvłalnia wykonawcy z odpowiedzialności zana\eżrýe wykonanie tego zamówienia.

13. ofeľta złożona wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów spełniaó musi wymagania określone w
dziale V SIWZ.

14. Wykonawca może wprowadzić zrniany lub wycofaó złoŻonąprzez siebie ofertę pod warunkiem, że

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofety pľzed

upływem terminu składania ofert' Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeĄ
musi być złoŻone wedfug takich samych zasad jak składana oferta' tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem,,ZMIANA" Iub "WYCOFANIE".

KopeĘ oznaczone napisem ,,ZMIANA'' będą otwierane przy otwieraniu ofeĘ Wykonawcy, który

wpľowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną

dołączone do ofeĘ.

KopeĘ oznaczone napisem WYCOFANIE'' zostaną otwaľte w pierwszej kolejności po

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi
na kopercie wycofywanej ofeĘ. KopeĘ z ofeľtami wycofanymi nie będą otwierane.

15' Poprawki lub zmiany w tękście oferty muSZą byó parafowane lub podpisane własnoľęcznie i
datowane' Parafa (podpis) winna byé naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację osoby
parafuj ącej (podpisuj ącej ).

16. Zaleca się, aby:

_ oferta wraz z dokumentami była trwale spięta'

- strony ofeĘ wraz z dokumentami byĘ ponumerowane'

- stľony ofeĘ wrazZ dokumentami byĘ parafowane'

- ofertę należry przygotowaó tak, by z zawartością ofeĘ nie można było zapoznaó się przed upýwem
terminu otwarcia ofert.

x. MIEJSCE oRAZ TERMIN SI(ŁADANIA I oTwARcIA oF'ERT

1. ofertę naleĘ złoĘć, na adres:

INSTYTUT BIoLoGII SSAKÓW PoLSKIEJ AKADEMII NAUK

l7-230 BIAŁoWIEŻA,UL' SToCZEK 1

Teľmĺn składania ofert: 09.07 .202l. godz. 10.00

Teľmin otwaľcia ofert: 09.07 .202t. godz. 10. 15

2. Wykonawca może, przed upýwem terminu do składania ofert, zmienió lub wycofaó ofertę.

3' otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07'Ż02l' r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Ü.
Inst5rtut Biologii Ssaków Polskiej AkademiiNauk' 17-230 Białowieża, ul. Stoczek 1, pok. Nr 1

4. otwarcie ofert jest jawne' Wykonawcy mogą uczestniczyó w otwarciu ofert.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert.
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XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CEI\TY

l. Wykonawca musi przedstawić wyraŻoną w PLN cenę za realizację całości przedmiotu
zamówienia z podaniem ceny netto' wysokości i kwoý należnego podatku od towaľów i usług
VAT oraz wartości brutto, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujęých w niniejszej SIWZ
i jej załącznikach' jak i wszelkich kosztów nviązanych z realizacją zamőwienia rabatów,
opustów ię.' których wykonawca zamierza udzielić.

Ż' Nie pľzewiduje się zaliczek na poczet rea|izacji przedmiotu umowy.

3. Nie przewiduje się zmiany ceny' tzn. iż wskazana ceĺa ryczahowa będzie wartością stałą, w
okľesie rea|izacji przedmiotu zamówienia za całość, przedmiotu zamówienia.

4. Ceny muszą byó podane i wyliczone w zaokľągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokĺąglenia _ ponizej 5 naleĄ końcówkę pominąó, powyżej i równe 5 na|eĘ zao|<rąglié

w góľę).

5. W przypadku złoŻęnia ofeĘ przez wykonawcę nie zobowiązane1o, bądź zwolnionego
z obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usfug VAT, podczas crynności porównania
ofert, zamawiający dolicry do zaofeľowanej przez ww. wykonawcę ceny stosowny podatek,
do uiszczenia którego będzie obowiązany. W łm wypadku koszt podatku pokrywa
zamawiający'

6' Jeżeli złożono ofertę, któĘ wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaľów i usług' Zamawiający w celu oceny
takiej ofeĘ dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozlicryé zgodnie zĘmi przepisami.

7. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór ofeĘ będzie prowadzió
do powstaniau zamawiającego obowiązku podatkowego' wskazując naTwę (ľodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich waľtośó bez kwoty podatku.

x[v. oPIs I(RYTERIÓW wYBoRU oFERT

Kryteria oceny ofert, jakimiZamawiający będzie się kierował przy ocenie ofeľt iwyboľze oferty
najkorzystniejszej:

1. Cena

2. Termin realízacji

3' okľes gwarancji i serwisu

50%

30%

20%

Za najkorz1stniejszą zostanie Uznana ofefta, ktőra otrzyma najwyŻszą łączną ilość punktów
prrynlanych w poszczególnych krýeriach wg. poniższych zasad:

ocena punktowa zostanie wyliczona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Nr krýerium Wzőr

I Cena

Liczba punktów: ( CmiďCof ) * 50 pkt'
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gdzie:

- Cmin - najniŻsza cena spośród wszystkich ofeľt

- Cof_ cena podana w ofeľcie

Teľmin ľealĺzacji

Liczba punktów przyznana w skali od 0 do 30, gdzie:

o 30 pkt. zarealizację w ciągu l0 ýgodni,
C Ż0 pkt. zarea|izację w ciągu 1l ýgodni,
o l0 pkt' zarealizację w ciągu 12 Ęgodĺi.

Termin realizacji poniżej l0 tygodni nie będzie dodatkowo punktowany'
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w Ęm kľýeľium przez wykonawcę
wynosi 30.

J. okľes gwaľancji i serwisu

Liczba punktów przyznanaw skali od 0 do Ż0, gdzie:

. 5 pkt za24 miesiące
e 10 pktza30 miesięcy
o 20 pktza 36 miesięcy

okľes gwarancji i serwisu poniżej poniżej 24 miesięcy nie będzie punktowany.

Maksymalnaliczba punktów do uryskania w ým krýerium przez wykonawcę
wynosi 20.

oferta, która uzyska największą waľtośó punktową' liczoną wedfu gpowyższego wzoru' zostanie vznana
przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą' Jeśli najwyższą wartośó uryska więcej niż jedna

ofeľta, Zamawiający wenvie Wykonawców, którzy złoĘli te ofeĘ, do złoŻenia ofert dodatkowych'

Wybóľ najkoľzystniejszej oferĘ Zamavłíający udzieli zamőwienia Wykonawcy' którego oferta

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ krýeria wyboru i oceny ofeľt tj ' uzyska najwyższą ocenę
punktową.

xv. INFoRMACĘ o FoRMALNoŚcrłcH, JAKIE PoWINI{Y ZosTAĆ DoPEŁNIoll-E
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca na Żądanie Zamawiającego powinien złoĘé:

a) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się

o udzielenie zamówienia publicznego - w przypadku złożenia oferty przez podmioty

występuj ące wspólnie (tj . konsorcj um).

b) wykaz podwykonawcőw z zakresem powierzanych im zadan, o ile przewiduje się ich udział
w realizacji zamówienia.

2' Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu :uĺ1,znaczonym

przezZamawiającego'
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xvl. WYMAGANIA DoTYCZĄCE ZABE7'PIF'CZENIA NALEżYTEGo WYKoNANIA
UMOWY.

Zamawiający nie pľzewiduje koniecmości wniesienia zabezpieczeniana\eżýego wykonania umowy.

xvII.

xvrII.

l.

ISTOTNE PosTAIĺowmNIA UMowY _ załączniknr 4

Śnonxr ocHRoI\_Y PRAwNEJ

oferentom, których interes prawny doznał lub może doznaé uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów Prawa o zamówieniach publicznych prrysfugują środki
ochrony prawnej na zasadach okĺeślonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych'

odwołanie' w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. l1 ust. 8 ustawy, przysfuguje wyłącznie wobec crynności:

a) wyboru trybu negocj acji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapýania o
cenę;

b) okľeślenia warunków udziafu w postępowaniu,

c) wykluczenia odwofującego Z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) odrzucenia ofeffy odwofującego'

e) opisu przedmiotu zamőwienia,

Đ wyboru najkorzystniejszej oferty.

XIX. POSTANOWIENIA OGOLNE

1' Zamawiający nie dopuszcza moŻliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ľamowej.

3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złoých polskich
(PLN).

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5' Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziafu w postępowaniu.

6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przezwykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio
do treści postanowień SWZ, której wykonanie zamięrza powieľryó podwykonawcom, a także
wskazania nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których się powofuje w celu spełnienia
warunków udziafu w postępowaniu.

7. oryginał SWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego' stanowiący
podstawę do rozstrzygania ewentualnych spoľów złłiązanych z treścią tego dokumentu,
dostępny jest w formie papieľowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej
www.bip. ibs. bialowieza.pl

2.
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Klauzula infoľmacyjna dot. przetwatzania danych przezzamawĺającego w celu nłiązanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczne

a) Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w nawiązaniu do art'4 ust.7
rozporądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ż0161679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób firycznych w z:vłiązkuzprzetvĺarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
pľzepýwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.)' dalej: RoDo' ým samym dane osobowe podane
przez Wykonawcę będą przetwaÍzane przez Zamawiającego zgodnie z zasadami art.5 RoDo oraz
zgodnie z przepisami krajowymi.

b) Dane osobowe Wykonawcy będą prze&lĺarzane na podstawie pľzepisów prawa powszechnie
obowiązującego, które nakłada obowiązki prawne naZamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. c RoDo) w
związku z ustawą z dnia 1l września Ż0I9 r. Prawo zamówień publicznych_ dalej ,,ustawa Pzp''
(Dz'U' z Ż079r., poz'20l9) w celu rwiązanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Zamőwíenie publicme w trybie podstawowym na dostawę systemu do
oznaczaniazwierząt z kontrolą temperatury, ZP IBS PAN/01/202I

c) odbiorcami przekazanychprzez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w zrviązku z zasadą jawności udzielania
zamówień w opaľciu o art.l8 oraz art' 74 ustawy Pzp.

d) Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane, zgodnie z
art'78 ustawy Pzp, przez okĺes 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres obowiązywania umowy pĺzekłacza 4 |ata, Zamawiający przechowuje protokół
postępowaniawrazzzałącznlkamiprzez cĄ okĺes obowią41wania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. l i 2 RoDo znajduje sięw załączniku nľ 5 do
SWZ.
Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż ce|
określony w lit. b powyżej. Jeże|iZanawiający będzie planował przetwarzaé dane osobowe w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostaĘ zebrane (tj' cel okľeślony w lit. b powyżej), przed
takim dalszym przeŃarzzniem poinformuje on osobę, której dane doýczą, o Ęm innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w aľ1. 13 ust. 2 RoDo.
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RoDo i rwiązanych
zadziałemw przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków ýchnaleŻą'.
- obowiązek informacyjny przewidziany w art' 13 RoDo względem osób ťrrycznych, których

dane osobowe doýczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio poryskał i ptzekazał
Zamawiającemu w treści ofeĄ lub dokumentów składanych na Żądanie Zamawiającego;

- obowiązek informacyjny wynikaj ący z art. 14 RoDo względem osőb ťtzycznych, których dane
Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w treści ofeľty lub dokumentów składanych na Ądanie Zamavliającego.

W celu zapewnienia, że Wykonawca w1,pełnił ww. obowiązki informacyjne otaz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaĘ przekazanew twiązkuzudziałemw
postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub aľt. 14 RoDo _ treśó oświadczenia została zawarta
w załącmiku nr 6 do SwZ.
Zamaw iający informuj e, że :

- udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RoDo (dane osobowe doýczące wyroków
skazujących i crynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochĺony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upýwu terminu na ich wniesienie.

s)

h)

i)
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- udostępnianie protokofu i załącznikőw do protokofu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. l RoDo (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, pľzekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależmośó do związkőw zawodowych oraz przeŃvarzania danych
geneýcznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidenýfikowania osoby
ťlzycznej lub danych doýczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia'

- w prrypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
Zamawiającego) z uprawnienia, o którym mowa w art' 15 ust. 1-3 RoDo (rvĺiązaĺych z
prawem Wykonawcy do uzyskaniaodZamawiającego potwierdzenia,czy przefrłarzane są dane
osobowe jego doýcące' prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich
zabezpieczeniach' o których mowa w art. 46 RoDo, związanych zprzekazaniem jego danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez Wykonawcę odZamawíającego kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
Zamawiający może Żądać, od osoby występującej z Żądaniem wskazania dodatkowych
infoľmacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daĘ zakonczonego postępowania o
udzielenię zamówienia.

- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe doýczą, z uprawnienia, o którym mowa w art.
16 RoDo (z upľawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może
naruszaó inte gralno ści protokofu postępowan ia or az jego załącznikőw .

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zýoszenie Żądaria ogľaniczenia przeŃÝarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RoDo, nie ograniczaprzetwarzaniadanych osobowych do czasu
zakoÍlczenia te go postępowania'

- wprrypadkugdywniesienieŻądaniadotycącegopľawa'októrymmowawart. 18ust. l RoDo
spowoduje ograniczenie przeťłłarzania danych osobowych zavłaĘch w protokole
postępowania lub załącznikach do tego pľotokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia ých danych, chyba Że zachodząprzesłanki,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia20l6l679.

Białowieża, dnia 29.06'202I r.

ZATWIERDZAM:

or naĹi
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