
(SIWZ) 

Przetarg nieograniczony nr 26/15/2018 

na dostaw  zasilacza awaryjnego 

Post

 publicznych  

I. ZAMAWIAJ CY

I.1. Zamawiaj cym jest Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie 

Przedmie cie 26/28, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,  

reprezentowany przez:  

dzania Uniwersytet Warszawskiego 

Ul. Szturmowa 1/3  

02-678 Warszawa 

www.wz.uw.edu.pl 

I.2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowo  prawn

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 

n. zm.). 

II.

II.1. Podstawa prawna 

II.1.1.  publicznych, (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

n. zm.), zwana dalej ustaw , wraz z aktami wykonawczymi do tej 

ustawy. 

II.1.2. ieograniczony. 

II.2. raniczonym 

II.2.1. Wykonawcy mog  ubiega  si

II.2.2.

ustanawiaj powaniu o udzielenie 
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powaniu i zawarcia umowy w sprawie 

II.2.3. Przepisy dotycz ce Wykonawcy stosuje si

II.2.4. Wykonawca mo y  tylko jedn  ofert  w ramach niniejszego post powania.  

y wi cej ni  jedn  ofert , samodzielnie lub 

o Wykonawcy zostan

odrzucone.  

II.2.5. Wykonawca mo e powierzy  wykonanie cz

Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc  cz

wykonanie zamierza powierzy  podwykonawcom, i podania przez Wykonawc  firm 

II.2.6. Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy p

, na zasadach okre lonych w art. 22a ust. 1 

u w post powaniu, 

Wykonawca jest obowi zany wykaza  Zamawiaj cemu, e proponowany inny 

w stopniu nie mniejszym 

ni  w trakcie 

post

II.2.7. Powierzenie wykonania cz

Wykonawcy z odpowiedzialno ci za nale

II.3. RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

izycznych w zwi zku z przetwarzaniem 

akich danych oraz uchylenia 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

cy  informuje, e:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski,  

ul. Krakowskie Przedmie cie 26/28,  00-927 Warszawa; 

inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan 

Dominik Ferenc , kontakt: iod@adm.uw.edu.pl , tel.: 22 55 22 042; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b d  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu zwi zanym z post  Dostaw

zasilacza awaryjnego; 
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b d

udost pniona zostanie dokumentacja post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

 publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

Pani/Pana dane osobowe b d  przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zako czenia post eli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywan

umowy; 

obowi zek podania przez Pani /Pana danych osobowych bezpo rednio Pani/Pana 

dotycz cych jest wymogiem ustawowym okre lonym w przepisach ustawy Pzp, 

zwi

konsekwencje niepodania okre lonych danych wynikaj  z ustawy Pzp;   

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b d

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

posiada Pani/Pan: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dost pu do danych osobowych Pani/Pana 

dotycz cych; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
*
; 

na podstawie art. 18 RODO prawo dania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrze

art. 18 ust. 2 RODO 
**

;   

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza 

przepisy RODO; 

w zwi zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni cia danych 

osobowych; 

wa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdy  podstaw  prawn  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________

* Wyja nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo e skutkowa  zmian  wyniku post powania 

 postanowie  umowy w zakresie niezgodnym z ustaw  Pzp oraz nie 

mo e narusza  integralno
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** Wyja nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze soby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na wa ne wzgl dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa

III.

III.1.

III.1.1.  (kod CPV): 31154000-0. 

III.1.2.  i dostarczenie zasilacza awaryjnego do 

monta czniku nr 6 do 

III.1.3. ce si  by  fabrycznie 

ywane i wyprodukowane nie wcze niej ni  w roku 2018. 

III.1.4.

zenia lub 

Wykonawca zobowi zany jest zaoferowa  rozwi zanie wyspecyfikowane przez 

Zamawiaj od 

wskazanych przez Zamawiaj cego. 

 na rozwi ne, jest obowi zany 

wykaza , e oferowane przez niego rozwi  wymagania okre lone 

przez Zamawiaj cego. 

W przypadku rozwi za nych, w celu unikni cia ewentualnego odrzucenia 

oferty z powodu niezgodno i  do 

Zamawiaj dzenie, czy 

nym. Zapytanie w tym zakresie 

stanowi pro b  o wyja nienie tre

niniejszej SIWZ. 

III.1.5. Zamawiaj nych. 

III.1.6. Zamawiaj ciowych lub ofert wariantowych. 

III.2.

III.2.1. y): do 28 dni.  

III.2.2. Wykonawca mo e zaproponowa

III.2.3. Oferty proponuj szy ni  28 dni zostan  odrzucone. 

III.2.4. y poda

dniach od daty zawarcia umowy. W przypadku podania terminu wykonania 
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III.2.5. . 

III.3. Okres gwarancji i r kojmi 

III.3.1. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania pro

cego.  

III.3.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zam

miesi ce.  

III.3.3. Wykonawca mo e zaproponowa szy okres gwarancji. 

III.3.4. Oferty proponuj  24 miesi ce zostan  odrzucone.  

III.3.5. Okres gwarancji nale y poda cach. W przeciwnym 

przypadku Zamawiaj cy dokona zaokr glenia zaoferowanego okresu gwarancji do 

III.3.6. Wykonawca udziela r wi 

gwarancji. 

III.3.7. Warunki gwarancji i r lone we wzorze umowy stanowi cym 

cznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

IV. POWANIU ORAZ PODSTAWY 

IV.1.  5 ustawy 

IV.1.1.  ubiega  si

wykluczeniu z post powania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 

pkt 8 ustawy. 

IV.1.2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy z post

Zamawiaj cy wykluczy Wykonawc : 

IV.1.2.1. , w zatwierdzonym przez s d 

powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidacj  jego maj tku lub s d zarz  jego 

maj tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 

tkiem Wykonawcy, 

postanowieniem s du, je

przez likwidacj  maj e s d zarz  jego 
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maj tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 luteg

ciowe, 

IV.1.2.2. zki dotycz

cy jest w stanie wykaza

za pomoc  stosownych tkiem przypadku, o 

ci 

nale

 wi ce porozumienie 

no ci. 

IV.2. powaniu 

IV.2.1.  ubiega  si  warunki 

powaniu okre lone przez Zamawiaj cego w pkt IV.2.2. niniejszej 

SIWZ. 

IV.2.2.  ubiega  si  warunki 

dotycz ce: 

IV.2.2.1. kompetencji lub uprawnie  do prowadzenia okre ci 

zawodowej, o ile wynika to z odr cy nie okre la 

IV.2.2.2. cy nie okre

tym zakresie; 

IV.2.2.3. zdolno runek, je eli w 

ania ofert, a je eli okres 

co najmniej dwie dostawy zasilaczy awaryjnych o warto ci jednostkowej 

zasilacza minimum 50.000,00 PLN (pi dziesi t tysi

IV.2.3. Wykonawca mo w 

post powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

ci, polega  na zdolno ciach technicznych lub zawodowych

cz cych go z nim 

IV.2.4.

udowodni  Zamawiaj cemu, e realizuj

niezb ci przedstawiaj c 
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zobowi ezb

IV.2.5. Zamawiaj cy ocenia, czy udost pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno ci 

techniczne lub zawodowe pozwalaj  na wykazanie przez Wykonawc

powaniu oraz bada, czy nie zachodz  wobec tego 

pkt 1 i pkt 8 ustawy. 

IV.2.6.

lub do wiadczenia, Wykonawcy mog  polega  na zdolno

je li podmioty te zrealizuj ci s  wymagane. 

IV.2.7. Je eli zdolno w pkt IV.2.3., 

nie potwierdzaj powaniu 

lub zachodz j cy da, aby 

Wykonawca w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego: 

1) zast

2) zobowi  do osobistego wykonania odpowiedniej cz eli 

wyka e zdolno .2.2.3. 

IV.2.8. W celu przeliczenia na PLN wszystkich warto ci i danych finansowych podanych w 

walutach obcych Zamawiaj cy zastosuje redni kurs Narodowego Banku Polskiego 

aktualny na dzie

Publicznych.  

IV.2.9. Zamawiaj cy mo e, na ka dym etapie post powania, uzna , e Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolno ci, je eli zaanga

zawodowych Wykonawcy w inne przedsi wzi cia gospodarcze Wykonawcy mo e 

mie

IV.2.10.

IV.2.2., nast onych przez Wykonawc

o wiadcze  wymienionych w pkt V i oparte b
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V. WYKAZ O WIADCZE CYCH

POWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA

V.1. Wykaz o wiadcze  wraz z ofert  w celu 

wst pnego potwierdzenia, 

powaniu: 

V.1.1. Wykonawca do oferty zobowi czy  aktualne na dzie

o cznika nr 2 

cznika nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o wiadczeniach b d   

stanowi  wst pne potwierdzenie, e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz  

powaniu.  

V.1.2.

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

powaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w o

V.1.3.  wykonanie cz

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

powaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach 

w o wiadczenie dotycz ce braku 

podstaw wykluczenia z post powania).  

V.1.4.

o cych si  o 

wiadczenia te potwierdzaj

post powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w dy z 

ost powaniu.  

V.2. O wiadczenia lub dokumenty wymagane po otwarciu ofert i zamieszczeniu na 

t. 86 ust. 5 ustawy 

V.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie 

ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od 

zamieszczenia przez Zamawiaj

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiaj cemu o wiadczenie o 

przynale no ci lub braku przynale no



Przetarg nieograniczony nr 26/15/2018 9

tanowi cznik nr 4 do 

niniejszej SIWZ.  

UWAGA: przedmiotowe o

Zamawiaj cego. 

V.2.2. eniem ww. o wiadczenia, Wykonawca mo e przedstawi  dowody, e 

powi zania z innym Wykonawc  nie prowadz

post

V.2.3. cych si

ww. o

V.3. O iaj cego

V.3.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiaj cy mo e najpierw dokona  oceny ofert, 

a nast pnie zbada ko 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe

post powaniu.  

V.3.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy, je eli jest to niezb dne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu post cy 

mo e na ka dym etapie post powania wezwa enia wszystkich 

wiadcze cych, e nie podlegaj

powaniu, a je eli zachodz

uzasadnione podstawy do uznania, one uprzednio o wiadczenia lub 

dokumenty nie s  ju enia aktualnych o wiadcze

V.3.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj c na zdolno ciach lub sytuacji innych 

lonych w art. 22a ustawy, b

niezb dnymi zasobami w stopniu umo liwiaj cym nale

cz cy Wykonawc  z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dost cy 

laj ci: 

1) zakres dost

2)  Wykonawc , przy 

3)

publicznego. 

V.3.4. W przypadku gdy Wykonawca b ciach lub sytuacji innych 

 Zamawiaj cemu, e realizuj dzie 
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ci 

przedstawiaj c zobowi

niezb

V.4. Dodatkowe informacje dotycz cych si  o 

V.4.1.

V.4.1.1. Do oferty nale czy

puj powaniu o 

powaniu i zawarcia 

two musi mie  form

pisemn  i z jego tre ci musi jednoznacznie wynika , e obejmuje niniejsze 

post czone w oryginale i podpisane 

 

ka  posta  aktu notarialnego albo notarialnie 

potwierdzonej kopii.  

cy si czaj  do 

wiadczon  za zgodno

umowy reguluj

wiadczon  za zgodno  z 

.  

cego wy ej 

okre

po nane za wadliwe. 

V.4.1.2. cych 

si pierwszej stronie 

formularza oferty nale y wpisa  informacje dotycz ce wszystkich 

cych si

V.4.2.  prawnie wi cznie i z osobna 

cych ofert .  
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V.4.3. dzie upowa niony do zaci gania zobowi za  w imieniu i na rzecz 

ka  ofert .  

V.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona b

V.4.5. Je cych si

zostanie wybrana, Zamawiaj cy b dzie da  przed zawarciem umowy w sprawie 

V.4.6. Wykonawcy wyst puj  solidarn  odpowiedzialno  za 

wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy oraz za niewykonanie lub 

nienale

V.4.7.  ofert  b d  odpowiedzialne na zasadach 

okre lonych w Kodeksie cywilnym.  

V.5.

V.5.1. O ce Wykonawcy i innych 

ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

okre lonych w art. 22a ustawy oraz dotycz  w 

oryginale.  

V.5.2. i  o

w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno

V.5.3. Po wiadczenia za zgodno

ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

cy si wca, 

dego z nich dotycz .  

V.5.4. Po wiadczenie za zgodno puje w formie pisemnej.  

V.5.5. ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co 

do jej prawdziwo ci, Zamawiaj cy mo e da

po wiadczonej notarialnie. 

V.5.6. Tre  zgodna z odpowiednimi zapisami niniejszej 

SIWZ.  

V.5.7. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym musz  by

na j zyk polski. 
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VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI  ZAMAWIAJ CEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE  I 

VI.1. W niniejszym post acja 

mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  odbywa si  za po rednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobi cie, za po rednictwem 

ca, faksu lub przy u yciu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  elektroniczn  (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).  

VI.2.  korespondencj  zwi zan  za 

po rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, 

osobi cie, za po ca lub faksem. 

VI.3.  za po rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy Prawo pocztowe, osobi cie lub za po ca.  

VI.4. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za po rednictwem faksu lub przy u yciu 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o 

elektroniczn  ka da ze stron na 

ich otrzymania.  

VI.5. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do 

Zamawiaj cego uwa a si one w terminie, je eli ich tre  dotrze do 

Zamawiaj ganego terminu.  

VI.6. Wszelk  korespondencj  do Zamawiaj cego zwi zan  z niniejszym post powaniem, 

nale y kierowa  na adres:  

dzania, 

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa 

faks: 22 55 34 063 

VI.7. We wszelkich kontaktach z Zamawiaj  si  na 

numer niniejszego post powania: 26/15/2018 

VI.8. Zamawiaj tku w godzinach 8:00-16:00,  

z wyj tkiem wi t oraz dni wolnych okre lonych w Zarz dzeniu Rektora UW nr 81 z 

dnia 14 listopada 2017 r. opublikowanym w Monitorze UW: 
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http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4323/M.2017.297.Zarz.81.pdf

VI.9. Osob  uprawnion  do porozumiewania si  z wykonawcami jest P. Marek 

Mossakowski, nr tel. 22 55-34-027. Telefonicznie mo na kontaktowa  si  w 

cznie w sprawach organizacyjnych. 

VI.10. Wykonawca mo  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci niniejszej 

c zapytanie na podany wy ej adres, faks lub e-mail. Zamawiaj cy 

udzieli wyja nie niej ni

e wniosek o wyja

Zamawiaj niej ni  do ko

 zapyta  wraz z wyja nieniami 

Zamawiaj cy zamie ci, bez ujawniania 

pniana jest niniejsza SIWZ: www.wz.uw.edu.pl 

Zamawiaj  w wersji edytowalnej na adres  

VII. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM

VII.1. Wysoko

VII.1.1. ona w niniejszym post powaniu musi by  zabezpieczona wadium w 

c pi

VII.1.2. Wadium musi obejmowa  okres zwi zania ofert , tj. 30 dni. Bieg terminu 

obowi zywania wadium rozpoczyna si

VII.1.3. Wadium musi by znacza to, e 

cego musz  znajdowa  si

pieni dze lub inne formy wadium. 

VII.1.4. Wadium mo e by  wniesione w nast puj cych formach:  

1) pieni dzu, 

2) por czeniach bankowych lub por dno ciowo-

kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) por  w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsi biorczo ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  
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VII.1.5. Wadium wnoszone w pieni dzu wnosi si cznie przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiaj cego nr: 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191. 

Nie jest dopuszczalna bezpo

Zamawiaj cego lub banku. 

VII.1.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieni dza w tytule przelewu nale y 

wpisa  nale czy

kserokopi  potwierdzenia przelewu.  

VII.1.7. Wadium wnoszone w gwarancjach lub/i por czeniach nale  w formie 

stanowi cego wadium nale czy  do oferty, np. w koszulce przypi tej do 

zewn trznej strony koperty zawieraj cej ofert . 

VII.1.8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub por czenia musi zachowywa  wa no

zania Wykonawcy ofert  i musi zawiera  klauzule 

gwarantuj ce bezwarunkow  na rzecz Zamawiaj cego w przypadku 

wyst pienia okoliczno ci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

VII.2. Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium  

VII.2.1. Zamawiaj po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem Wykonawcy, 

za, z zastrze eniem pkt VII.2.6.  

VII.2.2. orzystniejsza, Zamawiaj cy 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.  

VII.2.3. Zamawiaj

ofert

VII.2.4. Zamawiaj cy da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc

eli w wyniku rozstrzygni cia 

stniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego.  

VII.2.5. Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy zwraca je wraz z odsetkami 

wynikaj  przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieni dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc .  

VII.2.6. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca w 

. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 
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le wiadcze cych 

okoliczno

liwo ci wybrania oferty 

onej przez Wykonawc  jako najkorzystniejszej.  

VII.2.7. Zamawiaj cy, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je

1) cznego na warunkach 

okre lonych w ofercie,  

2) ytego wykonania umowy,  

3)  niemo liwe z 

przyczyn le cych po stronie Wykonawcy. 

VII.2.8. Wadium wniesione w pieni dzu zamawiaj cy zwraca na rachunek bankowy 

wskazany przez wykonawc  w formularzu oferty. 

VIII. TERMIN ZWI ZANIA OFERT

Termin zwi zania ofert  wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z 

IX. CENA OFERTY 

IX.1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

IX.1.1. Cen  oferty stanowi okre lona przez Wykonawc

realizacj

IX.1.2. Wykonawca uwzgl dniaj Z, 

musi w cenie oferty uj  wszelkie koszty zwi

ek niedoszacowa  w 

obliczeniu ceny obci aj  Wykonawc  wszystkie 

okoliczno  na cen  oferty. 

IX.1.3. aj c ofert

b cego obowi zku podatkowego zgodnie z 

zany jest poinformowa

Zamawiaj cego, o tym, dzie prowadzi  do powstania u 

Zamawiaj cego obowi zku podatkowego, wskazuj c nazw  (rodzaj) towaru lub 
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wiadczenie b dzie prowadzi  do jego powstania, oraz 

wskazuj c ich warto  bez kwoty podatku. 

IX.2. Informacje dotycz ce walut, w jakich mog  by  prowadzone rozliczenia  

IX.2.1. Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporz dzanych przez 

Wykonawc , musz  by  wyra

IX.2.2. dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  dokonywane 

b d

X.

X.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy b dzie stosowa

nast puj ce kryteria oceny ofert:  

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) 

1 Cena /C/ 60 % 

X.2. Cena /C/ 

Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba

ofert w zakresie tego kryterium b dzie brana pod uwag  cena oferty. Punkty b d

puj cej zasady: oferta z najni sz

cen ie mniej, zgodnie z 

wzorem: 

Co

Cn
C

60*
            gdzie:  

X.3.

Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba

ofert w zakresie tego kryterium b dzie brany pod uwag  termin wykonania 

zawarcia umowy.  

Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiaj cego termin dostawy to 28 dni. Oferty 

proponuj szy termin zostan  odrzucone. W przypadku gdy w ofercie 

w kryterium CENA 

sz  cen

60  maksymalna punktacja w kryterium CENA
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zaproponowany zostanie termin wynosz

Zamawiaj cy przyjmie 14 dni. 

Punkty b d puj cej zasady: 

proporcjonalnie mniej, zgodnie z wzorem: 

To

Tn
T

40*
            gdzie:  

X.4. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty punkty przyznane danej ofercie w w/w 

kryteriach zostan  zsumowane i b d  stanowi  ko cow  ocen  oferty (P) wg wzoru:  

P = C + T 

X.5. ksz  liczb

uznana za najkorzystniejsz . 

X.6. Je eli nie b dzie mo na wybra  najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, e dwie lub 

wi cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, 

Zamawiaj cy spo  z najni sz  cen , a je

one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj

enia w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego ofert 

dodatkowych. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

XI.1. Przygotowanie ofert  

XI.1.1. Ofert  nale y przygotowa ci  okre lonych w niniejszej SIWZ. 

XI.1.2. Ofert czonymi dokumentami i o

si  pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej. Oferta musi by  sporz dzona 

technik  czyteln  w j zyku polskim, na papierze, przy u yciu no nika pisma 

nieulegaj cego usuni ciu bez pozostawienia 

XI.1.3. Formularz oferty oraz wszystkie o

wymagany jest podpis Wykonawcy, musz  by  podpisane przez osoby uprawnione 

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy.  

XI.1.3.1. Je nictwa wynika, e 

do reprezentowania Wykonawcy, konieczne s
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wi  by  podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

XI.1.3.2. Je eli osoba podpisuj ca ofert ci  

 uprawnienie do podpisania 

oferty.  

XI.1.4. cych ofert  do jej podpisania musi bezpo rednio 

wynika czonych do oferty. Oznacza to, e je eli upowa nienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego Wykonawcy (odpisu z 

ciwego rejestru/ewidencji), to do oferty nale czy

po wiadczon  notarialnie kopi

osoby do tego uprawnione. 

XI.1.5. Wzory o wiadcze czone do niniejszej SIWZ powinny zosta

Wykonawc czone do oferty b d  przygotowane przez Wykonawc  w tre ci 

zgodnej z niniejsz  SIWZ /dopuszcza si  dokonanie we wzorach zmian pod 

warunkiem, konawc  b d

zawiera cznikach do niniejszej 

SIWZ/. We wszystkich miejscach, gdzie jest mowa o piecz ciach, Zamawiaj cy 

enie czytelnego zapisu o tre ci odpowiadaj cej tre ci piecz ci.  

XI.1.6. Je onieczno enia podpisu 

(parafy) przez osoby upowa nione do reprezentowania Wykonawcy, nale y

podpis zgodnie z zapisem pkt XI.1.3. niniejszej SIW liwiaj cy 

identyfikacj  podpisuj cego, np. piecz  imienna.  

XI.1.7. czy kopi  jakiego  dokumentu, ka da 

strona tej kopii musi by  po

przez osoby upowa nione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt 

XI.1.3. oraz XI.1.6. niniejszej SIWZ. 

XI.1.8. Zaleca si , aby wszystkie strony zawieraj ce tre

osoby upowa nione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrze eniem punktu 

nast

XI.1.9. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi 

cznikami musz  by  datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby 

upowa nione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt XI.1.3. oraz 

XI.1.6. niniejszej SIWZ. 
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XI.1.10. Zaleca si , aby ka achowaniem 

ci ci numeracji. Zaleca si  podanie informacji dotycz c cznej ilo ci stron lub 

XI.1.11. Zaleca si dowana) celem 

uniemo liwienia jej przypadkowego zdekompletowania, z zastrze eniem punktu 

nast pnego. 

XI.1.12. Informacje stanowi ce tajemnic  przedsi

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie b d  ujawniane, je eli Wykonawca, nie 

niej ni e nie mog  one by  udost pniane 

 zastrze one informacje stanowi  tajemnic  przedsi

ust. 3 ustawy. Wykonawca nie mo

ust. 4. Wykonawca powinien zamie ci  w ofercie (na odr bnej stronie) zapis 

jednoznacznie informuj  by

udost pniane, oznaczy  te dokumenty klauzul PNIA

TAJEMNICA PRZEDSI czy liwiaj cy 

cie z oferty. 

XI.1.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi eniem oferty 

niezale nie od wyniku post powania.  

XI.2. Zawarto  oferty 

XI.2.1. Kompletna oferta powinna zawiera : 

XI.2.1.1. cznik nr 1a do 

niniejszej SIWZ; 

XI.2.1.2.  specyfikacj  techniczn  oferowanego zasilacza sporz dzon

zgodnie z wzorem stanowi cznik nr 1b do niniejszej SIWZ; 

Wykonawca zobowi zany jest jednoznacznie scharakteryzowa  oferowany 

ci podaj c jego producenta, mark , model/part number, 

liwienia oceny 

zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniejszej SIWZ; 

UWAGA: Oferty niezawieraj ce specyfikacji technicznej zostan  odrzucone.

XI.2.1.3.

XI.2.1.4. wymagane dokumenty/o wiadczenia opisane w pkt V.1 niniejszej SIWZ; 
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5) por  w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsi biorczo ci. 

Por  by

bezwarunkowe. 

XIII.4. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wnoszone w pieni dzu wykonawca 

cego o numerze:  

07 1160 2202 0000 0002 7815 9915 

W tytule przelewu nale y wpisa

numer niniejszego przetargu. 

XIII.5. enia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w 

formie innej ni  pieni

zobowi zany jest przedstawi

Zarz niej ni  na 3 

dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy w spr

zweryfikowania i wydania pisemnej opinii. Dokumenty lub ich wzory mo na 

bezpo rednio, po wcze  telefonicznie, nr tel. 22 55-34-034. 

XIII.6. cych zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy  

w formie innej ni  pieni  

Wydziale Zarz y dzania 

XIII.7. Kwestie zwi zane ze zwrotem zabezpieczenia reguluj  postanowienia umowne 

przedstawione we wzorze umowy stanowi cznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

XIV. INNE POSTANOWIENIA

XIV.1.  wprowadzone do tre ci umowy, 

przedstawiono we wzorze umowy, stanowi cznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

Zamawiaj cy wymaga zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze. 

XIV.2. Umowa zostanie zawarta (podpisana) w siedzibie Wydz dzania 

Uniwersytetu Warszawskiego. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci zawarcia 

umowy w innym miejscu lub korespondencyjnie. Termin zawarcia umowy wyznaczy 

Zamawiaj cy, z uwzgl

Wykonawc . Osoby reprezentuj ce Wykonawc  przy podpisywaniu umowy 
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powinny posiada  ze sob  dokumenty to samo ci oraz dokumenty potwierdzaj ce 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b dzie wynika  z 

onych w toku post powania. 

XIV.3. Wszelkie koszty zwi powaniu ponosi Wykonawca, 

niezale nie od wyniku post powania. 

XIV.4. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwo onych 

przez Wykonawc  w toku niniejszego post powania. 

XIV.5. W toku niniejszego post je 

cznie wobec nast puj cych czynno ci: 

1) okre powaniu; 

2) cego z post

3) cego; 

4)

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

ce 

 publicznych. 

XIV.6. Warto  kwoty okre lone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo z  publicznych. 

XIV.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ maj  zastosowanie przepisy 

 publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

XIV.8. Poni czniki stanowi  integraln  cz  niniejszej SIWZ: 

asilacza 

ZATWIERDZAM 

     

Warszawa, dnia .........-.........-2018 r.   ................................................. 
Podpis Zamawiaj cego


