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ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

- dalej zwane „IWZ” 

 

1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia                            

11 września 2019r.   Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm). 

 

2. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii 

Nauk, ul. Księcia Trojdena 4, 02 - 109 Warszawa. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej wraz z jej instalacją, 

uruchomieniem i szkoleniem oraz elementów niezbędnych do uruchomienia tej 

wirówki na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja 

Nałęcza PAN w Warszawie. 

 

3.2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do IWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia (stanowiący – po uzupełnieniu - Załącznik nr 1 do umowy). 

 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.4. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 

 

a) dokumentów technicznych producenta (np. specyfikacji technicznej, 

specyfikacji techniczno - funkcjonalnej, katalogu wyrobów, oświadczenia) 
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potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania 

określone przez zamawiającego w Załączniku nr 1 do IWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia,  

 

b) Załącznika nr 1 do IWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

W kolumnie „Wartość oferowanego przez Wykonawcę parametru 

technicznego/potwierdzenie cechy funkcjonalnej” wykonawca potwierdza 

posiadanie przez oferowaną wirówkę laboratoryjną parametru technicznego 

poprzez wpisanie jego wartości lub potwierdza posiadanie wymaganej 

cechy funkcjonalnej poprzez wpisanie ”TAK”. 

 

4. Termin wykonania  zamówienia. 

 

do 70 dni od dnia podpisania umowy  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków.  

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 

wykaże, że: 

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną 

dostawę wirówki laboratoryjnej wraz z jej instalacją, uruchomieniem i szkoleniem,      

o wartości co najmniej 26 000 zł brutto.   

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt. 5 IWZ, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia 

wraz z ofertą : 
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Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy  zostały wykonane, oraz  załączenia dowodów określających czy 

te dostawy zostały wykonane  należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy 

(Załącznik nr 4 do SIWZ), 

Jeżeli złożona/e referencja/e lub inny dokument/y nie zawiera/ją informacji 

potwierdzających wykonanie instalacji, uruchomienia i szkolenia – proszę o 

wpisanie tych informacji w Wykazie dostaw (Załączniku nr 4)  

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 

7.1. W postępowaniu 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 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Teresa Obrębska – sprawy formalne (e-mail: tobrebska@ibib.waw.pl),  

b) Anna Ciechanowska – sprawy merytoryczne (e-mail: aciechanowska@ibib.waw.pl) 
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8. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

1)  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

3) Treść oferty musi odpowiadać treści IWZ. 

4)    Wzór Formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do IWZ. 

5)    Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.  

6) Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się 

pełnomocnictwo. 

7)    Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

8)   Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

9)   Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1) Opis sposobu obliczenia ceny określa Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do 

IWZ.   

2) Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku             

(do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie 

obcej.  

3) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie 

PLN. 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wirówki laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Biocybernetyki         

i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Oznaczenie sprawy: DT.OT/220/04/2022. 

Zamawiający - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia 
Trojdena 4, 02-109 Warszawa.  
 

 

 

 
 

 

5 
  

4) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

5) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

6)    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1) Miejsce oraz termin składania ofert. 

a) Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Księcia Trojdena 4, 

budynek C, parter, Recepcja (czynna całodobowo),  

b) Termin składania ofert: do dnia 7 lutego 2022 r.   

Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Zamknięta 

koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w postępowaniu na dostawę wirówki laboratoryjnej na potrzeby Instytutu 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.  

Oznaczenie sprawy: DT.OT/220/04/2022.  

Zamawiajacy dopuszcza przesłanie ofert pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed 

edycją np. PDF na adres: tobrebska@ibib.waw.pl   

Zaleca się oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: „Oferta na dostawę wirówki laboratoryjnej 

- Oznaczenie sprawy: DT.OT/220/04/2022.  

2)  Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wycofać ofertę 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną do składania ofert lub 

zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowane dopiskiem: „ZMIANA”. 

3)  Zamawiający poprawia w ofercie: 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wirówki laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Biocybernetyki         

i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Oznaczenie sprawy: DT.OT/220/04/2022. 

Zamawiający - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia 
Trojdena 4, 02-109 Warszawa.  
 

 

 

 
 

 

6 
  

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Istotnymi Warunkami 

Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

12. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tego  kryterium i sposobu oceny ofert. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami:  

1) Kryterium – Cena.  

a) znaczenie kryterium – 100 pkt. 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”: 

 

(Cmin/Coferta) * ZkC = Lpkt, 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena, 

Coferta – cena oferty ocenianej, 

ZkC – znaczenie kryterium „Cena” – 100 pkt., 

Lpkt – liczba uzyskanych punktów w toku oceny oferty dla kryterium „Cena” 

 

13. Zmiana treści IWZ. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść IWZ. 

Dokonaną zmianę IWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano IWZ, a jeżeli IWZ są udostępniane na stronie internetowej, 

zamieszcza ją także na tej stronie. 
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14. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:  

a) została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunku udziału w 

postępowaniu, 

b)   jej treść nie odpowiada treści IWZ, 

c)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

d)  zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

e) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki 

polegającej na niezgodności oferty z IWZ, nie powodującej  istotnych zmian w treści 

oferty, 

 f)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

15.Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty, 

b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,   

c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.  

16. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do IWZ.  

17. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 

rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich 

wniesienie. 

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.  

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 

załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679.  

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 

Pzp, stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są 

przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 

15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby 

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na 

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o 
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którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 

Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby 

fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca 

przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i 

potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych 

osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 

rozporządzenia 2016/679. 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający 

informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest  Zamawiający 

- Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza 

Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa,    

tel. 22 659 91 43, www.ibib.waw.pl , 

2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@ibib.waw.pl (Pani 

Karolina Migalska – Musiał,   

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

wirówki laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii 

Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. 

Oznaczenie sprawy: DT.OT/220/04/2022. 
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4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

rozporządzenia 2016/679; 

5) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do 

danych osobowych jej dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do 

sprostowania swoich danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679; 

6) osobie fizycznej nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 

prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 rozporządzenia 2016/679; 

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, 

wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 

lit. c rozporządzenia 2016/679.  

11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków 

wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem 

osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te 

wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z 

art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w 
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zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający 

z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których 

dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 

ust. 5 rozporządzenia 2016/679. 

13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne 

wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 

związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w 

postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o 

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.  

18. Załączniki do IWZ: 

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 do IWZ – Formularz oferty, 

Załącznik nr 3 do IWZ – Wzór umowy, 

Załącznik nr 4 do IWZ- Wykaz dostaw. 

 

Treść IWZ wraz z załącznikami zatwierdzam: 

 

                         

…………………………………………………………… 

Zastępca Dyrektora ds. projektów zewnętrznych   

Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. IBIB PAN  
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