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[. Nazrva oľaz adľes Zamałviającego' numeľ telefonu, adres poczty elektronicznej oľaz stľony
internetowej pľowadzonego postępowania.

1. Nazwa oľaz adľes Zamawiającego:

lns$rtut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
ul. Stoczek 1,

17-230 Białowieża

2. Numeľ telefonu:

Tel.: 085 6827750

3. Adres poczty elektronicznej:

mripas@ibs.bialowieza.pl, adres skrytki epuap: /ľ\4RIPAS/skrytkaESP,

4. Adľes strony inteľnetowej pľowadzonego postępowania:

www.bip' ibs. bialowieza.pľzamowienia-publ icznel

II. Adres stľony inteľnetowej, na której udostępniane będą zmĺany i wyjaśnienia treści SWZ oľaz
inne dokumenty zamórľienia bezpośľednio nviązane z postępowaniem
o udzielenie zamówienĺa.

Adres strony internetowej, na któĘ udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia tľeści SWZ oľaz inne
dokumený zamówienia bezpośľednio złłiązane z postępowaniem o udzielenie zamówienia to:
www.bip. ibs.bialowieza.pl/zamowienia-publiczne/

III. Tryb udzielenia zamówĺenia.

Zamavliający udziela zamówienia w trybie podstawowym' w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy
z dnia l l września 2019 r. (Dz. U. z 2021 Í., poz. 1129, 1598,2054,2269 i z Ż0ŻŻ r. poz.25) - dalej
Tł,tana,,Pzp" lub,,ustawa Pzp''.

Iv. Informacja, cT! Zamawiający przewĺduje wybĺir najkoľzystniejszej oferty
z możliwoścĺą pľowadzenia negocjacji.

Zamavliający przewiduje wybór najkorzystniejszej ofeĘ z możliwością prowadzenia negocjacji,
zgodnie z art. 27 5 pkt 2 Pzp. Zgodnie z aĺt. 27 8 Pzp, negocjacje tľeści ofeľt:

l) nie mogą prowadzió do zmiany treści SWZ;

2) doĘczą wyłącznie Ęch elementów treści ofert, któľe podlegają ocenie w ramach krýeriów oceny
ofert.
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Zamawiający zaprosi do negocjacji (o ile zadecyduje o ich przeprowadzeniu) trzech wykonawców,
których oferty nie podlegają odrzuceniu i uzyskają największą liczbę punktów w kryterium ceny.

V. opis pľzedmiotu zamÓwienia

Pľzedmiotem zamówieniajest dostawa aparatury laboratoryjnej do analiz biochemicnrych do InsĘrtutu

Biologii Ssaków PAN w Białowieży zgodnie ze szczegółowymi opisami przedmiotów zamówienia w
załączniku nr 5a-d, w terminach określonych oddzielnie dla kazdej części zamówienia.

Zamówieniejest podzielone na części, zgodnie zzałącznikiem nr 5.

Kod CPV: 38000000-5

VI. Termĺn wykonania zamówienia

Termin wykonania umowy wynosi:.

część I Częśé l: Spektrometr bliskiej podczerwieni (NIR) dyspersyjny 4 ýgodnie

część II Część, 2: Spektrometr bliskiej podczerwieni (NIR) z
transformaci a Fouriera

l6 ýgodni

częśó Itr Częśé 3: Analizator elementarny CN 12 ýgodni

część IV Częśé 4: Spektrofotometr VIS I tygodni

VII. Pľojektowane postanowĺenia umowy w spľawĺe zamówienia publicznego' które zostaną
wprowadzone do treścĺ tej umowy

1. Projektowane postanowienia umowy doĘcące przedmiotu
7awarte w Załącznikach nr 3 do SWZ.

2. Zamavłiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł
określonych w pľojekcie umowy o którym mowa w ust. l.

niniejszego zamówienia zostały

z nim umowę na warunkach

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektľonicznej, przy użycĺu których Zamawiający
będzie komunikorľał się z Wykonawcamĺ, oľaz infoľmacje o wymaganiach technicznych i
oľganizacyjnych spoľządzaniarwysylania i odbieľanĺa korespondencji elektľonicznej.

l. w postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja międry Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPoľtalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/poľtal oraz
poczty elektronicznej.

2. Wykonawcazamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadaó konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularry: ,,Formulaľz do złoŻenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oÍaz do ,,Formularza do
komunikacji".
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3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostaĘ w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korrystania z
e lektron icznej platformy usług adm in istracj i pub l icznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
złożenia,zmiany, wycofania ofeĘ lub wniosku'' i ,,Formularzado komunikacji'' wynosi 150 MB.

5'Zadatęprzekazaniaofe'ty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektroniôznych kopii dokumentów lub oświadczeÄ oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.

6. Zamawiający przekazuje link do postepowania oraz ID postepowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postepowanie można wyszukaó również na Liście.

IX. Infoľmacje o sposobie komunikorľanĺa sĺę Zamałviającego z Wykonawcamĺ w ĺnny sposób niż
pľzy użyciu śľodków komunikacji elektľonicznej w pľzypadku zaistnienia jednej z sytuacjĺ
okľeślonych w art.65 ust. 1, art. óó ĺ art. 69Pzp.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wymagania uĘcia środków komunikacji
elektronicznej, zuvlagi na wystąpienie jednej z okoliczności, o której mowa w art. 65 ust. l, art.66 i
art. 69 Pzp w szczególności w odniesieniu oferty, podmiotowego środka dowodowego lub
pľzedmiotowego środka dowodowego, można je przekaraé, za pośrednictwem opeľatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. _ Prawo pocztowe (Dz. U. z20Ż0 r. poz. l04l ), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca.

X. Wskazanie osób upľawnionych do komunikowanĺa się z Wykonawcami.

osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami w imieniu Zamauliającego jest: Joanna
Łapińska.

XI. Teľmin nviązania ofertą.

Wykonawca jestmłiązany ofeľtą do upýwu 30 dni tj' do dnia |8'05 2022 r. liczonych od dnia upýwu
terminu składania ofert, przy crym pierwszym dniem terminu mliązania ofeĘ jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert.

W prrypadku, gdy wybóľ najkorrystniejszej ofeńy nie nasĘpi przed upýwem teľminu złłiązania
ofertą określonym w ust. l, Zamawiający przed upýwem terminu związania ofertą zwróci się
jednokrotnie do Wykonawców o wyľażenie zgody naprzedłuŻenie tego terminu o wskarywany przez
niego okres, nie dfuższy niż 30 dni.

Pľzedfużenie terminu związaniaofertą, o którym mowa w ust. 2,wymagazłożeniaprzez Wykonawcę
p i semnego oświadczen ia o wyrażen i u zgody na przedłuŻen ie term inu złĺiązania ofertą.

l.

a

3.

XII. opis sposobu pľzygotowania oferĘ.
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Wykonawca może złoĘć,jedną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr l
do SWZ.
ofertę wraz z zalącznĺkamĺ spoľądza sĺę w języku polskim w postaci elektľonicznej, i
opatľuje się kĺvaliÍikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobisĘm przez osobę upľawnionłl Pod lTgoľem nieważności. Dokumený lub
oświadczenia sporządzone w jęryku obcym są składane wÍazz tłumaczeniem na język polski.
Do ofeľty naleĘ dołączyć: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w
postępowaniu _ załączniki nr 2 do SWZ. oświadczenie to stanowi dowód porwierdzający brak
podstaw wykluczenia i na dzień składania ofert, ýmczasowo zastępujący podmiotowe środki
dowodowe, o ile wymagane będą przezZamawiającego.

oświadczenia składane są pod rygoľem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobisým.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w ust. 3 składa kaŻdy z Wykonawców. oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia.
Wykonawca, w prrypadku polegania na zdolnościach lub sýuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 3, także oświadczenia
doýczące podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego

podmiotu.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sýuacji podmiotów udostępniających zasoby,

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potľzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzaj ący, że Wykonawca realizując zamówienie,będzie
dysponował niezbędnymi zasobami ých podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, potwierdza, Że

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzecrywisý
dostęp do ých zasobów oraz okeśla w szczególności:

l) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób iokres udostępnienia Wykonawcy iwykorzystania pĺzezniego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby prry wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach któľego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

doýczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboý budowlane, których wskazane zdolności dotycą.

Zobowiązanie musi byé złoŻone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobisým osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie
z zasadami repľezentacji określonymi w dokumencie Ęestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.

l0. w prrypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane
jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu ill'ubzawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

1 1. Pełnomocnictwo powinno zavłieraé w szczególności wskazanie:
l) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

wymien iony ch z nazlrly, z okreś len iem s iedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakľesu jego umocowania.
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12. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający Ąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego Ęestru.

13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złoŻenia dokumentów, o których mowa w ust. 12, jeżeli
Zamavliający może je uryskaó za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

|4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 7Ż, Zamavliający Ąda od Wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno byó zgodne z ust. l l.

l5. Ust. l2-l4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiofu udostępniającego
zasoby na zasadach okľeślonych w art. l l8 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach.

16. w prrypadku wskazania przez'|Nykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów, o których mowa w ust. 12, pod okľeślonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych ibezpłatnych bazdanych,Zamawiający Ądaod Wykonawcy przedstawienia
tfumaczenia na język polski pobranych samodzielnie pruez Zamawiającego podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów.

17' Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumený lub oświadczenia, o których mowa w
rozpoĺządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobisým, w formie pisemnej lub
w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie

aĺt.70 ustawy.

18. w przypadku, gdy podmiotowe śľodki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostaĘ wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzoľowanie tego
dokumentu opatľzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobisým, poświadczające zgodnośó cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.

19. Podpisy kwalifikowane wykoľzystywane przez ĺł,Iykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniaó "Rozporądzenie Parlamentu Euľopejskiego i Rady
w sprawie idenĘfikacji elektronicznej i usfug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od l lipca 20l6 roku''.

20' w przypadku wykorzystania formatu podpisu xAdEs zewnętrzny. Zamauliający wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu
w formacie XAdES.

2l. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papieľowej, o
którym mowa w ust. 18., dokonuje w pľzypadku:
l) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania_ odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca' w zakľesie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania,
które każdego z nich doĘcą;
2) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, w zakľesie dokumentów, które każdego znich doýcą.

22. w prrypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.

1l7 ust. 4 ustawy Pzp, orazzobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione
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przez upoważnione podmĺoty lub pelnomocnĺctwo, zostaĘ sporządzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzoľowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobisým' poświadczającym zgodnośó cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papieľowej.

23. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

októrym mowa w ust.22., dokonuje w przypadku:
l) podmiotowych śľodków dowodoÝvych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca'w
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego znich doĘczą;
2) oświadczenia, o którym mowa w art. l 17 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu

udostępniającego zasoby _ odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa _ mocodawca.

24. Poświadczeniazgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może

dokonaó ľównież notariusz.

25. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektľoniczny będący kopią

elektroniczną treści zapisanej w postaci papieľowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i
jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginafu.

26. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach spotządzonych przez Wykonawcę'
pod warunkiem, że ich treśó, odpowiadaó będzie formularzom okľeślonym pÍzez

Zamawiającego.
27. Zgodnie z art. |8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się infoľmacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia l6 kwietnia 1993 r.

oz-lłalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U.z2019 r.,poz.l010 ze zm.), jeże|i Wykonawca,
wÍazzprzekazaniem ých informacji zastrzeý,że nie mogą być one udostępnioneorazwykazał,
załączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeŻone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utľzymania w poufności tych informacji, przekazuje je
za pośrednictwem miniPortalu w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębioľstwa'', a

następnie wÍaz z plikami stanowiącymi jawną częśé naleĘ ten plik zasryfrowaó. Wykonawca
nie może zAstrzec informacji, o których mowa w art.222 ust. 5 ustawy Pzp'

XIII. Sposób oraz termin składania ofeľt.

l. Wykonawca składa oferhę za pośrednictwem ,,Formu|arza do złoŻenia, zmiany, wycofania oferĺy
lub wniosku'' dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalnośó do
zaszyfrowania ofe4y przez'Nykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w
szczegőłach danego postępowania. W formulaľzu ofeĘ Wykonawca zobowiązanyjest podaó adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja złłiązana z postępowaniem.

Sposób złoŻęnia ofe.ty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w,,Instrukcji u{tkownika'',
dostępnej na stron ie : https://miniportal. uzp. gov.pl/

UWAGA: zgodnie z powyźsza ..Instľukcia użvtkownika'': ofeľta złożona zapośrednĺctwem
miniPortalu powinna zostaó opatľzona właściwvm nođpĺsem elektľonicznvm. Podnis
elektronicznv musi zostać zlożonv bezpośľednio na pliku z oferta wvkonawcv lub na ..paczce''
dokumentów elektronicznvch zawieľaiacvch oferte wYkonawcv. onatľzenie właścĺwvm
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oodnisem ofeľtv 0ub oaczki) nastenuie pľzed czvnnościa iei zaszvfľowania (zob. stľ. 20
Instrukcii).

oferta może byó złożona tylko do upýwu terminu składania ofeľt.

Wykonawca może przed upýwem terminu do składania ofert wycofaó ofertę zapośrednictwem
,,Formularza do złożenia, zmíany, wycofania oferly lub wniosku'' dostępnego na ęPUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania ofeľty został opisany w ,,Instrukcji
użýkownika'' dostępnej na miniPortalu.

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

6. ofelty składa się w terminie do dnia 19.04.2022 r. do godz. l0.00.

XIV. Teľmin otwaľcia ofert.

otwarcie ofeľt nasĘpiw dniu |9.04.2022 r., o godzinie l0.15'
Niezwłocznie po otwarciu ofeľt Zamavłiający udostępni na stronie internetowej pľowadzonego
postępowania informacj e o:

l) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferly
zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zavłaĘch w ofertach.

XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa rv aľt. 108 ust. lPzp,

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1. Będącego osobą ťlzyczną, którego prawomocnie skazano za pľzestępstwo:

udziafu w zorganizowanej grupie pľzestępczej albo złłiązku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub pľzestępstwa skarbowego' o którym mowa w art.258 Kodeksu karnego,
handlu ludźmi, o którym mowa w art. l89a Kodeksu kamego,
o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w aľt. 46-48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 22020 r. poz. ll33 orazz202l r. poa.2054) lub w art. 54
ust. l-4 ustawy z dnia 12 maja20|l r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia łwieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z202l r.poz.523,1292,1559
i20s4),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terľorysĘcznym'o którym mowa w art. l65a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwieľdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

e) o chaľakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. ll5 $ 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

Đ powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbľew przepisom na terytorium Rzecrypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769),
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g) pľzeciwko obrotowi gospodarczemu' o których mowa w aľt. Ż96-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo pľzeciwko
wiarygodności dokumentów' o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,

h) októrymmowawart.9ust. 1i3lubart. l0ustawy zdnia 15 czerwca2012r. oskutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okľeślony w pľzepisach prawa obcego.
Jeżeli urzędującego członkajego organu zarądzającego lub nadzorczego' wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spďce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub pľokuľenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w pkt l.
Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spďeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upýwem teľminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo pľzed upływem terminu składania ofeľt dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spďeczne lub zdrowotne wÍaz z
odsetkami lub grzywnami lub zavłarł wiąŻące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wobec którego prawomocnie orzeczono zakazubiegania się o zamówienia publiczne.
JeŻeli zamavłiający może stwierdzió, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji,w szczególnościjeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumięniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentőw, złoĘ|i odrębne ofeŕy, ofeĘ
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
ŻewykaŻą,Że ptzygotowali te ofeŕy lub wnioski nieza|eżnie od siebie.
Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w aľt. 85 ust. l, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który naleĘ z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy zdnia l6 lutego 2007 r. o ochľonie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może byó
wyeliminowane w inny sposób niŻ pÍzez wykluczenie wykonawcy
zudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XVI. Sposób obliczenia ceny.

Cena będzie zawieruła wszystkie koszý zl,tiązane z realizacją zamówienia, w tYm dostawę do
Zamavłiającego. Należy ją podaó w polskich złotych (z dokładnością do drugiego miejsca po
pľzecinku).
Cena ofeľty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okľes realizacji
Umowy i nie będą mogły podlegaó zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawarých w pľojekcie
umowy).
Wszystkie czynności zlĺlięane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpýw na jego wysokośó
Wykonawca powi n ien wykonaó z naleŻýą starannośc ią.

Wykonawca określa cenę rca|izacji zamówienia popĺzez wskazanie w Formularzu oferty waľtości
netto, kwoý podatku VAT oraz łącznej waľtości oferty brutto.
Wynagľodzenie należy oblicryć, w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszý jakie poniesie
Wykonawca w celu należýego wykonania pľzedmiotu zamówienia, w tYm także wszelkie koszty nie
wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy' ale możliwe do
przewidzen i a przez Wykonawcę pr zed złoŻen iem oferty.
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Konieczne do poniesienia koszý Wykonawca ustala i oblicza samodzielnie na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia' wzoru umowy' zasad najlepszej wiedry technicznej, obowiązujących
przepisów, opublikowanych normoraz wyjaśnień, uzupełnień i zmian SWZ ogłoszonych ptzez
Zamawiającego w toku postępowania.
Przy ustaleniu ceny oferty naleĘ uwzględnió ryzyko Wykonawcy z Ęrtułu oszacowania wszelkich
kosztów złłiązanych z rca|izacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu pľzedmiotu zamówienia nie może byó podstawą do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy' zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usfug oraz podatku akcyzowym.
Wynagrodzenie należy oblicryó w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszý jakie poniesie
Wykonawca w celu na|eŻýego wykonania pľzedmiotu zamówienia, w tYm także wszelkie koszý nie
wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy' ale możliwe do
przewidzeni a przez Wykonawcę przed złoŻeniem ofeľty.
Przy ustaleniu ceny oferly na|eĘ uwzględnić ryzyko Wykonawcy z Ęrtufu oszacowania wszelkich
kosztów młiązanych z rea|izacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz bľak
rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może byó podstawą do zmiany wynagľodzenia
wykonawcy.
Zgodniezart.632 ust. l Kodeksu Cywilnego(Dz.U.z2020,poz.1740)przyjmujący zamówienie
nie może Ądać, podwyŻszenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć, ľozmiaru lub kosztów prac.

xvII. opis kr7teľiów oceny ofeľt, wrazz podanĺem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.

Krýeria oceny ofert, jakimi Zamawiający będzie się kierował pľzy ocenie ofert i wyborze oferly
najkorzystniejszej:

l.Cena:60Yo

2. okres gvłarancji: 40%o

Za najkorzystniejsą zostanie uznana oferta, która otĺzyma najwyższą łączną ilośó punktów
przyznanych w poszczególnych kryteľiach wg. poniższych zasad:

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

Nr kryterium Wzór

Cena

Liczba punktów: ( Cmin/Cof ) * 60 pkt., gdzie:

- Cmin _ najniŻsza cena spośród wszystkich ofeľt

- Cof - cena podana w ofercie

2. Okres gwarancji

Liczba punktów pÍzlznana w skali od 0 do 40, gdzie:

. 20 pkt. za 24 miesiące gwarancji

. 30 pkt. za 30 miesięcy gwarancji
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. 40 pkt. za 36 miesięcy gwarancji

oferta zdłuŻszym terminem gwarancji niż36 miesięcy otrryma4O pkt.

oferta, która uryska największą wartość punktową, liczoną według powyższego wzoru' zostanie uznana
przez Zamawiającego za ofeĺtę najkorrystniejszą. Jeśli najwyŻsą waľtośó uryska więcej niż jedna

oferta, Zamawiający wezwie Wykonawców, którry złoĘli te oferty, do złożenia ofeľt dodatkowych.

Wybóľ najkorzystniejszej ofeľty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Swz i została oceniona jako
najkorrystniejsza w opaľciu o podane w SWZ kryteľia wyboru i oceny ofert tj. uryska najwyżsąocenę
punktową.

xVIn. Infoľmacje o foľmalnościach, jakie muszą zostać dopelnione po wyboľze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienĺa publĺcznego.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577

PzP, w terminie nie kľótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej ofeľty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane ptzy uĘciu
środków komunikacji elektľonicznej, albo l0 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający moŻe zawtzeé umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upýwem terminu, o
którym mowa w ust. 1, jeże|i w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŻono ýlko jedną ofertę.

Wykonawca, którego oferta została wybľanajako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany pÍzez
Zamawiającego o miejscu iteľminie podpisania umowy.

Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeó umowę w spľawie zamówienia na
waľunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, któľe stanowią załącznik
do SWZ' Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złoŻonej oferty'

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
prrypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamavłiającemu umowę
regulującą współpracę ých Wykonawców.

XIX. Pouczenie o środkach ochľony prawnej pľzyslugujących Wykonawcy.

Wykonawcy pľzysługują środki ochrony prawnej ptzewidziane w Dziale IX ustawy. Zgodnie
z art. 505 Pzp śľodki ochrony prawnej okľeślone we wskazanym dziale prrysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oÍaz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uryskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieśó szkodę
w wyniku naruszenia przez 7amawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz
dokumentów zamówienia przysfugują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w aľt.
469 pkt 15 Pzp, orazŁzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębioľców.

XXI. opis części zamówienia.
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Niniejszy przedmiotem zamówienia ,,Dostawa aparatury laboratoryjnej do analiz biochemicznych
InsĘltutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży'' został podzielony na 4 części, zgodnie poniŻsą
tabeIą:

Nr
czę
scr

Nazwa części Kľótki opis przedmiotu
zamówienia

Wymagany termin
realĺzacjĺ

I Częśé 1: Spektľometr
bliskiej podczerwieni
(NIR) dyspersyjny

W ramach tej częścizakupiony
zostan ie Spektrometr bliskiej
podczerwieni (NIR) dyspersyjny -
Szczegółowy opis zamówienia
zawieraZał. Nr 5a.

4 tygodnie

il Część,2: Spektrometr
bliskiej podczerwieni
(NIR) z
transformacją
Fouľiera

W ramach Ę częścizakupiony
zostanie Spektrometľ bliskiej
podczerwieni (NIR) z transformacją
Fourieľa _ Szczegółowy opis
zamówienia zawiera Zał. Nr 5b.

I 6 tygodni

UI Częśó 3: Analizator
elementarny CN

W ramach tej części zakupiony
zostanie Analizator elementarny
CN wykoľzystujący metodę
dynamicznego
wysokotemperaturowego spalania
próbek w piecu z elektronicznie
sterowaną temperaturą, sepaľacją
powstających gazőw na kolumnie i
ich detekcją na wysokiej czułości
detektorze
termopľzewodnościowym -
Szczegółowy opis zamówien ia
zavłiera Zał. Nľ 5c.

12 tygodni

ry Część,4:
Spektrofotometr VIS

W ramach tej częścizakupiony
zostanie Spektľofotometr VIS -
Szczegółowy opis zamówien ia
zawiera Zał. Nr 5d.

8 tygodni

2. Szczegółowy opis zamówienia dla poszczególnych części znajduje się w załączniku do SWZ o nr
5a-5d.

3. Liczba części zamówienia, na któľą wykonawca moŻe złoĘć, ofeľtę _ dowolna liczba części.
4. Maksymalnaliczbaczęści, na które zamówienie moŻezostać, udzielone temu samemu wykonawcy

4 części.
5. Jeżeli w treści SWZ wytaźnie nie wskazano, któĘ części zamówienia doýczy zapis, prryjmuje

się, że doĘczy on wszystkich części.

XX. ochľona danych osobowych.

l. Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporądzenia Parlamentu Euľopejskiego i Rady (UE) 20|6/679 z dnia27
kwietnia 2016 ĺ. w sprawie ochrony osób fizycznych w mrliązku zprzetwaÍzaniem danych osobowych
i w spľawie swobodnego przepýwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/lńĺE (ogólne
rozporządzenie o ochľonie danych) (Dz.Urz. UE L l19 z04.05.20l6, str. l), dalej,,RoDo', informuję,
że:
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l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InsĘrtut Biologii Ssaków Polskiej AkademiiNauk
w Białowieży (dalej IBS PAN), reprezentowany pruez Dyrektoľa IBS PAN ul. Stoczek l, 17-230
BiałowieŻ, adres e-mail: mripas@ibs'bialowieza.pl, tel.85 682 77 50,

Ż) inspektorem ochľony danych osobowych w Insýtucie Biologii Ssaków PAN jest Marta Kľajewska, e-
mail: iod@ibs.bialowieza.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor
Ochrony Danych Osobowych".

2. Pani/Pana dane osobowe pÍzetwaÍzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu z-łłiązanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,rDostawa aparatuľy laboratoryjnej do
analĺz bĺochemicznych do Instytutu Biologii Ssaków PAN w BĺałowieĘ" znak sprawy: ZP IBS
PANl0lŻ022 prowadzonym w trybie podstawowym.

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o aľt. 74 Pzp.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. l Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoŕrczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŻeli czas trwania umowy przehacza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas tľwania umowy.

5. obowiązek podania przez PaniýPana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doĘcących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prp, złłiązanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

6' W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO.

7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doýczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

..;

3) na podstawie aľt. l8 RoDo pľawo Żądania od administľatora ograniczenia przetvłaÍzAnia danych
osobowych zzastrzeŻeniem pľzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo **t'

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uľzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących naľusza pľzepisy RoDo.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:
l) w związku zaľt.17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
2) pľawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RoDo;
3 ) na podstawi e art' 2| RoDo pľawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.

- 
ĺłlyjaśnienie: informacją w tym zakresie jest wymaganą, jeżeli w odniesieniu do danego administrątora
lub podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych.-- 

łvyjaśnienÍe: skorzystanie z prawa do sprostowąnią nie może skutkować zmianq wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianq postąnowień umowy w zalcresie niezgodnym z ustawq
Pzp oraz nie może naľuszać integralności protokołu oraz jego załqczników'

"' lłlyiaśnienie: prawo do ograniczenia przetwąrząnią nie ma Zastosowania w odniesieniu do
przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony pľawnej lub w celu ochľony pľaw innej osoby

fizycznej lub prawnej, lub z tĺwagi na ważne względy inteľesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

XXI. Wykazzałącznikćnv do SWZ.
Załącznik nr l - Formularz ofertowy
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Załącmiknr2 _ oświadczenie o nĺepodleganiu przesłankom wykluczenia
Załacmiknľ 3 - Pľojekt umowy
7-ałącmik nr 4 _ Identyfikator postępowania
7ałącmik 5a-d _ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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