
Nr referencyjny:

AEZ/S-053/2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa systemu do automatycznego oczyszczania tkanek

Kod CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

Termin składania ofert: 06.07.2022 r. do godziny 10:00

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

w rozumieniu art. 701 Kodeksu cywilnego
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091Warszawa
www.wum.edu.pl
strona internetowa prowadzonego postępowania: https://wum.ezamawiajacy.pl
Osoba upoważniona do kontaktów zWykonawcami: Katarzyna Czarnocka
Biuro Zamówień Publicznych,
Centrum Dydaktyczne, ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa, pok. 241
e-mail: aez@wum.edu.pl

II. INFORMACJE OGÓLNE, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie
Zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 stycznia
2021 r. - Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy -
Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanego dalej
„Regulaminem”.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania są dostawy służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu
przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub
pokryciu kosztów badań lub rozwoju, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), o wartości
mniejszej niż progi unijne.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

5. Zamawiający nie planuje udzielenia uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, o
których mowa w § 2 ust. 6 pkt 9 lit. a Regulaminu.

6. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

7. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu: ”Technologia biorafinacji olejów
roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych”
(TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019)."

8. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” Firmy
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa,
zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl.
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem
https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres:
ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 2572223.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do automatycznego oczyszczania tkanek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia

(Formularz wymaganych warunków technicznych).
3. Do obowiązkówWykonawcy należeć będzie:

1) dostawa przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń Zakładu Fizjologii
Doświadczalnej i Klinicznej, ul. Banacha 1B 02-097 Warszawa

2) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu,
3) podłączenie do mediów oraz uruchomienie sprzętu i sprawdzenie poprawności jego

działania,
4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi
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5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający
nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie
umowy;

6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone
Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik do Projektu umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ GWARANCJA

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres co

najmniej 12 miesięcy.
3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru, sporządzonego

wg wzoru stanowiącego załącznik do Projektu umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

VI.
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

WRAZ Z OFERTĄ

1. Oferta (na którą składają się: Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy oraz Załącznik
nr 2 do Ogłoszenia - Formularz wymaganych warunków technicznych) składana jest w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej (Zamawiający nie stawia wymagań co do podpisu,
dopuszcza również odwzorowanie elektroniczne dokumentu papierowego, wymagając
wyłącznie możliwości identyfikacji Wykonawcy oraz godności osoby składającej ofertę).

2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw wykluczenia,
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4
do Ogłoszenia.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia, zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową netto,
kwotę podatku VAT oraz cenę z VAT, ustaloną na podstawie kalkulacji szczegółowej
oferowanych urządzeń wraz z elementami wyposażenia.

2. W ofertowej cenie Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty
związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów niniejszego Ogłoszenia i projektu
umowy, w tym koszty opakowania, oznakowania, ubezpieczenia i dostawy wraz z instalacją i
instruktażem w zakresie obsługi urządzeń oraz inne koszty, bez których realizacja zamówienia
nie byłaby możliwa.

3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego
Zamawiającego – Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
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podlegały zmianom.

7. W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający
poprawi ją informując o tym Wykonawcę.

8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY

OFERT

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów

obliczaną wg wzoru:
Cmin

KC = ------- x 100 % x 100
CO

KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto)
CO – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
zostało złożonych w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.

3. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku zawarcia umowy z wybranym
w niniejszym postępowaniu Wykonawcą lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
Wykonawcy.

X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
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1. Wszelkiego rodzaju wnioski, zawiadomienia, informacje itp., Zamawiający i Wykonawcy
przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: aez@wum.edu.pl lub przy użyciu Platformy
zakupowej „e-zamawiający” (z zastrzeżeniem, że każda ze stron, na żądanie drugiej,
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania – dotyczy korespondencji e-mail).

2. W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, brak niezwłocznego
potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie
jej przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych.

3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego
przed upływem terminu określonego w zawiadomieniu/wezwaniu.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający
może udzielić Wykonawcy wyjaśnienia albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. W
przypadku decyzji Zamawiającego o udzieleniu wyjaśnień, treść pytań i udzielonych
odpowiedzi Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
bez ujawniania źródła zapytania.

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść Ogłoszenia. Zmienioną treść Ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie
internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert, zamieszczając informację o zmianie terminu składania ofert na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Ogłoszenia.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

4. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.

XIV. ZALECENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERT

Platforma zakupowa „e-zamawiający”, dostępna jest pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl;
1) Wzięcie udziału w postępowaniu poprzez Platformę wymaga posiadania na niej konta.

Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, w związku z tym zaleca się
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. Korzystanie z
Platformy jest bezpłatne;

2) Informacje dotyczące obsługi Platformy, w tym złożenia oferty, opisane zostały w instrukcji
obsługi, dostępnej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”;

3) Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .zip;

4) Treść oferty należy załączyć do Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj dokument”.
5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj
dokument” wskazując typ dokumentu: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

6) Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512

kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor

Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub
ich nowsze wersje;
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c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pdf, excel., doc., zip;
g) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy: 100 MB.

XV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem:

https://wum.ezamawiajacy.pl, nie później niż do dnia 06.07.2022 r. do godz. 10:00.

2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wycofać oraz zamienić
ofertę.

3. Platforma nie dopuszcza złożenia oferty po terminie.

XVI. TRYB OCENY OFERT, WYJAŚNIENIE TREŚCI OFERT, POPRAWIENIE

STWIERDZONYCH OMYŁEK

1. Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone
w Ogłoszeniu.

2. W trakcie procedury oceny ofert Zamawiający sprawdzi czy każda z ofert:

1) spełnia warunki określone w Ogłoszeniu;

2) nie zawiera oczywistych omyłek, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4:

1) może żądać odWykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;

2) poprawi:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami określonymi
w Ogłoszeniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tymWykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku gdy
Wykonawca w terminie 3 dni wyrazi sprzeciw wobec poprawienia ww. omyłki, oferta
jego będzie podlegała odrzuceniu.

4. Wyjaśnienia, o których mowa ust. 3 pkt 1, Wykonawcy składają za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub poprzez Platformę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

XVII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści Ogłoszenia, z zastrzeżeniem Rozdziału XVI ust. 3 pkt 2,
2) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3) zawiera błąd w obliczeniu ceny,
4) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa

w Rozdziale XVI ust. 3 pkt 2 lit. c,
5) nie złożył wyjaśnień, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 4 w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie lub złożone wyjaśnienia nie potwierdzają, że złożona oferta jest
zgodna z Ogłoszeniem,

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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XVIII. WYBÓR I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

1. Zamawiający wybierze ofertę spełniająca wymagana Zamawiającego i najkorzystniejszą
na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została wybrana, o wyborze jego oferty i o terminie podpisania umowy.

3. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów;

2) pełnomocnictwo upoważniające do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy, o ile umowę
podpisuje pełnomocnik (pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

4. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o zawarciu umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, podając nazwę (firmę)
albo imię i nazwisko, siedzibę, albo adres zamieszkania i adres tego Wykonawcy.

5. Informację, o której mowa w ust. 4, Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego.

6. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy
lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub postępowanie
unieważnić.

7. Zamawiający informuje o możliwości zawarcia przyszłej umowy przy użyciu elektronicznego
podpisu kwalifikowanego.

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;

3) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 Ogłoszenia, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o
udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich
Wykonawców oraz zamieści informację o nieudzieleniu zamówienia na stronie internetowej.

XX. PROJEKT UMOWY

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia.
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2. Mając na uwadze postanowienia § 11 ust. 2 Regulaminu, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany modelu oferowanego z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi w przypadku, gdy

model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej
linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został
udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie;

2) w przypadku gdy model został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez
producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany oferowanego
urządzenia na inne posiadające co najmniej parametry takie jak model oferowany i z
punktu widzenia technicznego lub technologicznego zapewniające uzyskanie korzystnej
dla Zamawiającego funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy, za cenę nie wyższą od
ustalonej w umowie,

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3. Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte
przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości
dotyczące projektu umowy, będą rozpatrywane jak dla treści Ogłoszenia.

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja skierowana do osób fizycznych, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku
prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia.
Zamawiający informuje, że w przypadku:
- osób fizycznych,
- osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania,
będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyska bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa;

reprezentowany przez Rektora WUM
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się

kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 240;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

otrzymania informacji handlowych niezbędnych dla oszacowania przedmiotu zamówienia,
zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych lub zawarcia umowy w wyniku
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z wypełnieniem obowiązków prawnych, w tym niezbędnych dla ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, a także fiskalnych wynikających z obowiązku archiwizacji
dokumentów finansowych;

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, w szczególności poprzez prowadzenie działań analitycznych,
statystycznych, promocyjnych uczelni;

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja prowadzonego postępowania w oparciu o wewnętrzne regulacje,



Strona | 9

postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych, wytyczne programów operacyjnych,
krajowych, regionalnych, jak również w oparciu o postanowienia zawieranych umów
o dofinansowanie.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
niniejszego postepowania lub określonego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji
dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych,
regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem formalnym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

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

10. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

11. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest między innymi
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego
zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13
lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO,
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych w treści niniejszego Ogłoszenia mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawa

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze
zm.).

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
2 Wyjaśnienie: 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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Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Formularz wymaganych warunków technicznych
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
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