Nr zamówienia: ZP003/2020/CLOR

Rozdział I.
INFORMACJE OGÓLNE
1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
tel.: + 48 22 811 16 16

NIP: 525-00-08-318, Regon: 000327008

e-mail: dyrektor@clor.waw.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie
internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.clor.waw.pl/bip oraz
www.clor.waw.pl
Adres skrzynki ePUAP: brak
Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
2.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
sprawy proceduralne:
1) Pan Paweł Lipiński - tel. 22/ 8140050, e-mail: p.lipinski@clor.waw.pl lub dyrektor@clor.waw.pl w dni
robocze w godzinach: 900-1500.
sprawy merytoryczne:
2) Pani Katarzyna Wołoszczuk - tel. 22/ 8110011 wew. 222, e-mail: woloszczuk@clor.waw.pl dni
robocze w godzinach: 900-1500.
Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy).

3.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1) Postępowanie na dostawę licznika Triathler LSC wraz z wyposażeniem oraz jego instalację w
siedzibie Zamawiającego - nr zamówienia ZP003/2020/CLOR, prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, poniżej równowartości kwoty 214 000 EURO, na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2) Zamawiający w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp,
tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp prowadzi się
w języku polskim.
6) Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp.
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4.

INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

5.

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1)

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:
Paweł Lipiński, tel. +48 22 8140050, adres e-mail: p.lipinski@clor.waw.pl lub dyrektor@clor.waw.pl

2)

Zgodnie z art. 18a pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zm.), komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.), osobiście,
za pośrednictwem posłańca lub poczty elektronicznej na adres e-mailowy wskazany w pkt 1,
z uwzględnieniem wymagań określonych w podpunktach następnych.

3)

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

4)

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

5)

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zmienione rozporządzeniem Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. poz. 1993 z późn. zm.) inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6)

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8)

Wszelkie oświadczenia doręczane na potwierdzenie wymagań przedmiotowych składane są
w oryginale lub w postaci elektronicznej, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9)

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do
korespondencji określony w rozdziale I, pkt 1 niniejszej SIWZ.

10) Korespondencja przesyłana po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do Zamawiającego po
godzinie 16:00) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.
11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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6.

PODWYKONAWCY
1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia,
w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ musi wskazać część zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podać nazwy(firmy) podwykonawców;
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z postępowania, zamieszcza informację
o podwykonawcach, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w załączniku nr 5 do
SIWZ.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca - zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp - jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego,
zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

nie

zwalnia

Wykonawcy

6) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia,
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

Rozdział II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licznika Triathler LSC wraz z wyposażeniem oraz jego instalację w
siedzibie Zamawiającego
Do opisu przedmiotu zamówienia przyjęto klasyfikację ze Wspólnego Słownika CPV nr 38341000-7
(aparatura do mierzenia promieniowania).

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia
określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

3.

Termin wykonania zamówienia:
do 40 dni od daty podpisania umowy;

Rozdział III.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) posiadania sytuacji finansowej umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej i zawodowej:
a)

zdolności zawodowej - posiadania doświadczenia, tj. należytego wykonania lub wykonywania,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jednej umowy (zamówienia)
dotyczących dostawy i instalacji liczników ciekloscyntylacyjnych.
Zarówno w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i/lub
korzystających z zasobów innych podmiotów, co najmniej jeden podmiot, tj. jeden członek konsorcjum
lub jeden podmiot trzeci udostępniający potencjał musi posiadać zdolności zawodowe określone
powyżej.

b) zdolności zawodowej - potencjał kadrowy.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznych i zawodowych Zamawiający żąda złożenia
wykazu zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizowanych
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zamówień odpowiadających
wymaganiom określonym w pkt 1 ppkt 4 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane, oraz z załączeniem dowodów
określających, czy zamówienia zostały zrealizowane lub są realizowane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
zamówienia były realizowane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są realizowane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
realizowanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należytą realizację powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu zamówień stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.

3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

4.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, stanowiące
załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.

5.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 1 ppkt 4 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 6 wystąpi wyłącznie
w przypadku, gdy:
1)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; wzór zobowiązania stanowi
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
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2)

Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt 1.

Rozdział IV.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia:
1.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień
składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

2.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

3.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usług odpowiadających wymaganiom określonym
w rozdziale III pkt 1 ppkt 4 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

4.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni dokumentów, o których mowa w pkt 3-4.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa
w pkt 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału
w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
wymienionego w pkt 4 dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.
7.

8.

9.

6

Nr zamówienia: ZP003/2020/CLOR

10. .Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w pkt 4 i 9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w Formularzu oferty ww. dokumentów lub oświadczeń wraz z adresami internetowymi. W przypadku gdy
ww. oświadczenia lub dokumenty nie będą dostępne w języku polskim, Zamawiający żąda przedstawienia
przez Wykonawcę tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.
13. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są przez Wykonawcę w formie pisemnej.
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
14. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem)
muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
15. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y
niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu.
16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
17. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
których oferta zostanie najwyżej oceniona, wymóg złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 1, pkt 2
i dokumentu, o którym mowa w pkt 4, dotyczy każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty Wykonawcy
mogą złożyć odrębnie lub wspólnie, dokumenty te będą rozpatrywane łącznie. Nie dopuszcza się
uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie
oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

Rozdział V.
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM
1.

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
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Rozdział VI.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI
LUB DOKUMENTAMI
1.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena.

2.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub
maszynopisu, przy zachowaniu należytej staranności i czytelności.

3.

Oferta wraz załącznikami powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy reprezentacji wykonawcy albo przez pełnomocnika wykonawcy.

4.

Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę.

5.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia (w tym
również wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum) oferta wraz z załącznikami mogą być podpisane przez nich
wszystkich albo przez pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Stosowne pełnomocnictwo
winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zgodnie z formą reprezentacji każdego z nich.

7.

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
okresu na jaki zostało ustanowione, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący
przede wszystkim:
1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2) zaciąganie zobowiązań,
3) złożenie oferty,
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne.

8.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

9.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
12. Ofertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie
Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób:
„dostawę licznika Triathler LSC wraz z wyposażeniem oraz jego instalację w siedzibie Zamawiającego –
nr zamówienia ZP003/2020/CLOR. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 27 października 2020 r.
o godz. 10:30”.
13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503,
z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
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postepowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
15. Wykonawca, nie później niż w terminie złożenia oferty oraz nie później niż w terminie składania oświadczeń
i dokumentów musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie
z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1)
2)
3)

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja
mająca wartość gospodarczą,
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

16. Zaleca się aby informacje, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zostały trwale
spięte, oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty i załączone do oferty w osobnej kopercie wraz
z jednoczesnym oznaczeniem koperty „Załączniki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
17. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty – sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2
do SIWZ.
2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku postaw do wykluczenia – sporządzone zgodnie ze
wzorami stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4) Wypełnione i podpisane zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne ze wzorem podanym Załączniku
nr 6 do SIWZ.
5) Akceptowany wzór umowy - Załącznik nr 8.
6) Szczegółową charakterystykę urządzeń, dane dotyczące ich eksploatacji oraz proponowane warunki
serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego w tym: czas reakcji na awarię, czas naprawy, dostępność
serwisu, okres świadczenia usług po okresie gwarancyjnym, koszt dojazdu;.
18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
19. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania ofert:
1)

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian.

2)

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Rozdział VII.
WYMAGANIA W ZAKRESIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Konwaliowej 7, kancelaria CLOR (budynek główny, parter) do dnia 27 października 2020 r., do godziny
10:00 i oznaczyć zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale VI SIWZ, pkt 12.
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2.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2
ustawy Pzp.

4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – ul. Konwaliowa 7, budynek główny, I piętro, sala
nr 108, w dniu 27 października 2020 r., o godzinie 10:30.

5.

Otwarcie ofert jest jawne.

6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział VIII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział IX.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.

Wykonawca określi cenę oferty brutto dla przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty
cen jednostkowych netto i podatku od towarów i usług (VAT) w złotych polskich. Cenę oferty brutto
Wykonawca poda w zapisie liczbowym i słownym. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

2.

Przez cenę rozumie się cenę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.).

3.

Podana w ofercie cena całkowita oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym koszty robocizny, koszty przeniesienia majątkowych praw autorskich na
Zamawiającego, koszty rękojmi, koszty ubezpieczenia oraz wszelkie należne cła i podatki.

4.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek oraz bez
stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych.

5.

Wykonawcy dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do przestrzegania zasad
uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

6.

Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy Pzp.

Rozdział X.
TRYB, KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
1.

KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
1. Cena
– 60 %
2. Termin dostawy licznika Triathler LSC

– 40 %
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1% = 1 pkt
1.1. Kryterium 1 – Cena
Ocena kryterium „ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcn) dokonywana będzie poprzez porównanie
ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C n).
C min
P cn = ---------- x 60 %
Cn
gdzie:

(P cn) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;
(C min) - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;
(C n) - cena zawarta w badanej ofercie.

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 60 pkt.
1.2. Kryterium 2 – Termin dostawy licznika Triathler LSC
Ocena kryterium „Termin dostawy licznika Triathler LSC” dla n-tej oferty Wykonawcy (P d1n) będzie
dokonywana poprzez porównanie najkrótszego proponowanego czasu dostawy licznika Triathler
LSC wśród ocenianych ofert liczonego od dnia podpisania umowy (TD1 min) do oferowanego
terminu dostawy licznika Triathler LSC zawartego w badanej ofercie (TD1 n).
TD1 min
P d1n = ---------------- x 40 %
TD1 n
gdzie:

(P d1n) - ilość punktów za termin dostawy licznika Triathler LSC dla ocenianej oferty
(TD1 n) – termin dostawy licznika Triathler LSC oferty badanej
(TD1 min) - najkrótszy zaproponowany termin dostawy licznika Triathler LSC

Maksymalny termin dostawy licznika Triathler LSC wynosi 40 dni od daty podpisania umowy
Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 40 pkt.

1.3. Wybór Wykonawcy.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria określone
w:
- pkt 1.1 (P cn) - Cena
- pkt 1.2 (P d1n) - termin dostawy licznika Triathler LSC
P n = P c n + P d1n
Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi 100 pkt.
.

2. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
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Ocena ofert dokonywana będzie w zakresie realizacji całego zamówienia, według wskazanego kryterium.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach każdego kryterium, przyjmując zasadę że
1% = 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką oferta może otrzymać w kryteriach wyboru ofert to 100 punktów.
Zamawiający zaokrągli liczbę punktów, które oferta otrzyma, do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział XI.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XII.
WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Rozdział XIII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Rozdział XIV.
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyżej,
jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

2.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej.

3.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

Rozdział XV.
KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA Z ART. 13 RODO
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie (03-194) przy ul. Konwaliowej 7, (dalej:
„CLOR”) przetwarza dane zawarte w ofertach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Pośród ww. informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego CLOR informuje, że:
1.

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony
Radiologicznej.

2.

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt
pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa lub e-mailem na adres: iod.clor@buiskwp.pl

3.

Dane osobowe zawarte w ofertach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4.

Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy CLOR oraz osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

5.

Wszelkie dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
przez okres obowiązywania umowy.

6.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO.

8.

Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9.

Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Administrator danych nie będzie
międzynarodowych.

przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub organizacji

11. CLOR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
* skorzystanie

**

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Rozdział XVI.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia.
Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień.
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia – wzór.
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 8 - Wzór umowy.
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