Warszawa, 15.09.2022 r.
Zapytanie ofertowe
na opracowanie scenariusza pożarowego (część nr 1 zamówienia) oraz
usługi w zakresie przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (część nr 2
zamówienia).
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1. ZAMAWIAJĄCY
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
REGON 24000001258
Adres mailowy do kontaktów w sprawie zapytania:
NIP: 525-001-12-66
fax (22) 635-79-91
e-mail : zamowienia@psych.uw.edu.pl
www.psych.uw.edu.pl
e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Dla części nr 1:
I.
Opracowanie scenariusza pożarowego
Wymagania szczegółowe:
1.
Opracowanie scenariusza pożarowego dla budynku, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) – budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie.
2.
Opracowanie scenariusza powinno być przygotowane przez osoby posiadające uprawnienia
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych. W arkuszu oferty należy wymienić osoby przewidziane
do opracowania i ewentualnego uzgodnienia scenariusza oraz podać zakres, numer posiadanych
uprawnień i nazwę organu wydającego.
3.
Zamawiający przewidział możliwość realizacji wizji lokalnej w celu zapoznania się
z infrastrukturą techniczną budynku oraz dostępną dokumentacją techniczną.
Kontakt w sprawie wizji lokalnej:

p. Agnieszka Stępień – Lubas e-mail: agnieszka.lubas@psych.uw.edu.pl, tel. (22) 55 49 710
p. Urszula Kajewska e-mail: urszula.kajewska@psych.uw.edu.pl, tel. (22) 55 49 752
Dla części nr 2:
II.
Usługi w zakresie przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie.
Szczegółowy zakres prac, realizowanych w ramach przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji
pożarowej (SSP):
1.
Prowadzenie przeglądu i konserwacji central instalacji sygnalizacji pożarowej (CSP) oraz
systemów sterujących urządzeń uaktywnianych przez CSP – 1 raz na kwartał.
2.
Sprawdzenie zdatności CSP do aktywowania wszystkich funkcji pomocniczych – 1 raz na
kwartał.
3.
Sprawdzenie działania linii (pętli) dozorowych i sygnałowych – 1 raz na kwartał.
4.
Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych)
instalacji sygnalizacji pożarowej – 1 raz na kwartał.
5.
Prowadzenie przeglądu i konserwacji linii (pętli) dozorowych i sygnałowych, czujek
pożarowych, przycisków pożarowych (ROP), sygnalizatorów zadziałania (optycznych i akustycznych)
– 1 raz w roku kalendarzowym (tak, aby do 30 dnia miesiąca kończącego rok kalendarzowy objąć
przeglądem cały system). Zakres ww. prac konserwacyjnych obejmuje:
●
sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii (pętli) dozorowych
i sygnałowych,
●
sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych,
●
sprawdzenie mocowania czujek pożarowych, przycisków pożarowych, sygnalizatorów
zadziałania,
●
sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych,
●
sprawdzenie działania każdej linii (pętli) dozorowej i sygnałowej,
●
sprawdzenie działania każdej czujki pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta oraz
specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 (za pomocą gazu testowego) oraz czyszczenie komór
pomiarowych czujek,
●
kontrola izotopowych czujek dymu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa
Atomowego – konieczność sporządzenia odrębnego protokołu kontroli.
6.
Prowadzenie przeglądu i konserwacji centrali sterującej oraz urządzeń wzmacniających
dźwiękowego systemu ostrzegawczego – 1 raz na kwartał.
7.
Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych)
dźwiękowego systemu ostrzegawczego – 1 raz na kwartał.
8.
Sprawdzenie działania linii sygnałowych dźwiękowego systemu ostrzegawczego – 1 raz na
kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).
9.
Prowadzenie przeglądu i konserwacji linii sygnałowych oraz głośników dźwiękowego
systemu ostrzegawczego – 1 raz w roku (tak aby do 30 dnia miesiąca kończącego rok objąć
przeglądem cały system). Zakres ww. prac konserwacyjnych obejmuje:
●
sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii sygnałowych,
●
sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych,
●
sprawdzenie mocowania głośników,
●
sprawdzenie działania każdej linii sygnałowej,
●
sprawdzenie działania każdego głośnika zgodnie z zaleceniami producenta.

10.
W ramach normalnych czynności konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest również
do:
●
regulacji urządzeń lub ich części wskazanych w Wykazie ilościowym urządzeń instalacji SSP
w obiekcie,
●
usunięcia zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowych i sygnałowych powstałych
w czasie ich normalnej eksploatacji,
●
uzupełnienia linek mocujących, uchwytów, mocowań, itp.,
●
wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki
ochronne, itp.),
●
wpisu w książce eksploatacji systemu o przeprowadzonych pracach.
11.
Prowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego obsługujących system sygnalizacji
pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy – przez cały okres trwania umowy, zgodnie z potrzebami
Zamawiającego.
12.
Uczestniczenie konserwatorów (wyznaczonych przez Wykonawcę) w ćwiczeniach
ewakuacyjnych organizowanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia
dostarczonego Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed planowanymi ćwiczeniami.
13.
Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji
pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, protokołem sporządzonym obiektu, zawierającym
następujące informacje:
●
nazwę firmy,
●
nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
●
nazwisko i podpis konserwatora,
●
rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,
●
wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych do
przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego
do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,
●
wykaz zainstalowanych części zamiennych,
●
wyniki prób i pomiarów,
●
datę przeprowadzenia przeglądu,
●
datę następnego przeglądu,
●
podpis Kierownika Obiektu.
14.
Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą systemów w czasie możliwie
jak najkrótszym, lecz nie dłuższym, niż 2 godziny zegarowe od momentu otrzymania zgłoszenia
o awarii (kryterium oceny oferty) i usunięcie awarii w czasie możliwie jak najkrótszym, lecz nie
dłuższym, niż 48 godzin zegarowych od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii (kryterium oceny
oferty).
15.
Naprawy systemu wykraczające poza zakres zwykłej konserwacji będą wykonywane na
podstawie odrębnych zleceń oraz rozliczane w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie wcześniej
przedstawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty.
16.
Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych np. akumulatorów, nie wchodzą w zakres
umowy i są pokrywane ze środków Zamawiającego na podstawie odrębnych zleceń.
17.
Koszty naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku celowego działania osób trzecich są
pokrywane przez te osoby, a w przypadku niemożliwości ich ustalenia przez Zamawiającego.
18.
Wszelkie kontrole i przeglądy systemów mogą być wykonywane tylko po uprzednim
powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Obiektu (powyższe ustalenia nie dotyczą
awarii systemów).
19.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń
systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz napraw.

20.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny
z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.
21.
W przypadku konieczności wycofania z użytkowania izotopowych czujek dymowych
zainstalowanych w systemach Zamawiającego, Wykonawca zapewni ich odbiór i przekazanie do
utylizacji. Odbiór będzie prowadzony na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczany zgodnie ze
stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy. Odbiór będzie potwierdzony protokołem zawierającym
następujące informacje:
●
nazwę firmy,
●
nazwę i adres obiektu, z którego pochodzi sprzęt przekazany do utylizacji,
●
nazwę i typ środków przyjętych do utylizacji,
●
numery ewidencyjne środków przyjętych do utylizacji,
●
datę przyjęcia do utylizacji,
●
podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę,
●
podpis Kierownika Obiektu,
oraz kartą odbioru odpadu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami
oraz Prawa Atomowego. Ze względu na możliwość braku zleceń na odbiór izotopowych czujek
dymowych, przez cały okres trwania umowy, jednostkowa cena (brutto) tej usługi nie będzie stanowić
kryterium oceny oferty ani składowej ceny oferty.
22.
W przypadku rozbudowy lub modyfikacji istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej,
dźwiękowego systemu ostrzegawczego i innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralą
sygnalizacji pożarowej, których zakres nie będzie zwiększał ich możliwości o ponad 10%,
Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia za konserwację i przeglądy ponad kwotę
określoną ofertą.
Wykaz ilościowy urządzeń instalacji SAP w obiekcie:
●
Centrala sygnalizacji alarmu pożarowego POLON-ALFA CSP-35 – 1 szt.
●
Akumulator 7Ah/12V – 2szt.
●
Optyczna czujka dymu DOR 35 – 2szt.
●
Izotopowa czujka dymu DIO 36 – 46szt.
●
Czujka temperatury TUP 35 – 1 szt.
●
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 30 – 5szt.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera również załącznik nr
3A i 3B – wzór umowy – odpowiednio dla każdej części zamówienia.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dla części nr 1: termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Dla części nr 2: 4 (cztery) lata od dnia podpisania umowy.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

•

W zakresie części nr 1:
posiadają uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych. W arkuszu oferty należy
wymienić osoby przewidziane do opracowania i ewentualnego uzgodnienia scenariusza oraz
podać zakres, numer posiadanych uprawnień i nazwę organu wydającego.
W zakresie części nr 1 i 2:

•

nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108
ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego i wybór oferty nie będzie prowadzić do
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6
lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f)
i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub
z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów
z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu
- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartości zamówienia.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 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).
● prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia dostaw/usług uprawniających do
wykonania zadania,
● przedstawią w wyznaczonym terminie kompletną i podpisaną ofertę.
Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na
podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę zawartych w formularzu ofertowym.
●
Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na charakter zamówienia zapytanie
jest skierowane do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia
usług uprawniających do wykonania zadania.
●
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w ramach niniejszego
postępowania złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające nieprawdę.
●
Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo
do wnioskowania do Wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w
dokumentację potwierdzającą przedstawione w ofercie informacje. Wykonawca zobowiązany jest
udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
który nie będzie krótszy niż 1 dzień roboczy (24h). Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia
dodatkowych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego może skutkować
odrzuceniem oferty danego Wykonawcy.
●
W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści niniejszego Zapytania ofertowego,
Wykonawcy mogą kierować zapytania o wyjaśnienie tych wątpliwości, na które Zamawiający
zobowiązany jest odpowiedzieć, jeżeli zapytanie wpłynęło do połowy terminu na składanie ofert,
Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na jeden dzień przed terminem na składanie ofert..
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych
przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego w języku polskim.
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych
w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone
do oferty.
3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia (tj. koszt transportu, gwarancji itd.).
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
lub dwie części zamówienia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów.
7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej
z wymogami niniejszego zapytania, tj. nie spełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych.

Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on
wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień oraz
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane
lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oferty należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres:
zamowienia@psych.uw.edu.pl
Ofertę należy dostarczyć w formie lub postaci elektronicznej do dnia 23.09.2022 do g. 12.00
6. OCENA OFERT
i) Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4 i 5.
ii) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Opis sposobu przyznawania punktów
Część nr 1 - opracowanie scenariusza pożarowego
1. Cena - 80 %,
Oferta o najniższej cenie otrzyma 80 pkt.
oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru:
cena najniższa
Ci = ------------------------------- x 80 pkt
cena oferty badanej
i - numer oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej)
2. Czas realizacji zamówienia – 20 %,

LP.
1
2
3
4
5

Czas realizacji zamówienia
Waga
8 tygodni od dnia zawarcia umowy
0%
7 tygodni od dnia zawarcia umowy
5%
6 tygodni od dnia zawarcia umowy
10 %
5 tygodni od dnia zawarcia umowy
15 %
4 tygodnie od dnia zawarcia umowy
20%

Punktacja
0 pkt
5 pkt
10 pkt
15 pkt
20 pkt

Oferty z terminem realizacji krótszym niż 4 tygodnie nie będą dodatkowo punktowane i otrzymają
maksymalną liczbę punktów tj. 20.
Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 8 tygodni zostaną odrzucone.

Część nr 2 – przeglądy i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej
1. Cena - 60 %,
Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.
oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru:
cena najniższa
Ci = ------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej
i - numer oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej)
2. Czas podjęcia działań związanych z naprawą systemów – 20 %,
LP.
1
2
3

Czas podjęcia działań związanych z naprawą systemów Waga
2 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 0 %
1,5 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 10 %
1 godzina od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 20 %

Punktacja
0 pkt
10 pkt
20 pkt

Oferty z czasem podjęcia działań krótszym niż 1 godzina nie będą dodatkowo punktowane i otrzymają
maksymalną liczbę punktów tj. 20.
Oferty z czasem podjęcia działań dłuższym niż 2 godziny zostaną odrzucone.
3. Czas usunięcia awarii – 20 %,
LP.
1
2
3

Czas usunięcia awarii
Waga
48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 0 %
36 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 10 %
24 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 20 %

Punktacja
0 pkt
10 pkt
20 pkt

Oferty z czasem usunięcia awarii krótszym niż 24 godziny nie będą dodatkowo punktowane
i otrzymają maksymalną liczbę punktów tj. 20.
Oferty z czasem usunięcia awarii dłuższym niż 48 godzin zostaną odrzucone.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach dla danej części zawarte w ofercie Wykonawcy
zostaną do siebie dodane. Komisja wybierze oferenta, który uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do uzupełnień oraz złożenia dodatkowych
wyjaśnień dotyczących treści oferty.

7. DODATKOWE INFORMACJE
● W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie
z załącznikiem na 3A i 3B do niniejszego zapytania, uzupełniona o dane zawarte w ofercie
Wykonawcy.
● Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy
z najlepszymi oferentami.
● Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
● Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 3A – wzór umowy dla części nr 1.
Załącznik nr 3B – wzór umowy dla części nr 2.

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego
Formularz ofertowy
na opracowanie scenariusza pożarowego (część nr 1 zamówienia) oraz
usługi w zakresie przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (część nr 2
zamówienia).
W.Ps-361/18/2022
Wykonawca: …………………………………………….
Adres Wykonawcy: …………………………….
Nr NIP: ……………………………… Nr Regon: ……………………………………..
Tel. kontaktowy: ……………………. e-mail: ………………………………..
Składam/y niniejszą ofertę:
dla część nr 1 zamówienia:
Kryteria dla części nr 1
1. Cena zamówienia
_ _ __ _ _
/Wartość
netto/
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_ _ __ _ _
/Podatek VAT/

_ _ __ _ _
/Wartość
brutto/

Czas realizacji zamówienia
(należy postawić znak X w odpowiednim polu)
8 tygodni od dnia zawarcia umowy
7 tygodni od dnia zawarcia umowy
6 tygodni od dnia zawarcia umowy
5 tygodni od dnia zawarcia umowy
4 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Osoba/y przewidziane do opracowania
i ewentualnego uzgodnienia scenariusza – Imię i Nazwisko: ………………………………..
należy podać zakres, numer posiadanych
Zakres, numer posiadanych uprawnień i nazwa
uprawnień i nazwę organu wydającego.
organu wydającego:
……………………………………………………

dla część nr 2 zamówienia:
Kryteria dla części nr 2
9. Cena zamówienia
_ _ __ _ _
/Wartość
netto/
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

_ _ __ _ _
/Podatek VAT/

_ _ __ _ _
/Wartość
brutto/

Czas podjęcia działań związanych z naprawą systemów
(należy postawić znak X w odpowiednim polu)
2 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii
1,5 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii
1 godzina od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii
Czas usunięcia awarii
(należy postawić znak X w odpowiednim polu)
48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii
36 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii
24 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii

Oświadczam, że:
● zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść,
● uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres wskazany w dokumentacji
postępowania
● nie występuje konflikt interesów określony w ustawie Prawo zamówień publicznych
art. 109, ust. 1 pkt 6.
● nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*.
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
• nie podlegm/y wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa
w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,

•

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia
sankcyjnego i wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do udzielania lub dalszego
wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6
lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit.
b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30
dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE
na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów
z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego
ustępu;
lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub
pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu
- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega
się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

•

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 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).

………………………….
Miejscowość i data

………………………………………
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski
dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek lub innych podmiotów
współpracujących lub kontaktujących się z Uniwersytetem Warszawskim

1. Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów
uczelnia jest Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się:
▪
▪

listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
telefonicznie: 22 55 20 000.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji związanych
z realizacją i obsługą umowy.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
▪

▪

▪

zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy UW a podmiotem, z którym powiązana jest dana osoba
lub w imieniu którego ona działa, jak również weryfikacji tego podmiotu (np. klienta, kontrahenta lub
innego podmiotu kontaktującego się z Uniwersytetem Warszawskim) oraz bieżącego kontaktu z tym
podmiotem – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO1;
realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o
rachunkowości oraz przepisów regulujących prowadzenie postępowań przez uprawnione podmioty –
podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
realizacja zadania w interesie publicznym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art.
1

Rozporządzenie 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 r., str. 1, z późn. zm.), dalej jako „RODO”.

▪

▪

6 ust. 1 lit. e RODO;
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też
innym postępowaniu pozasądowym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6
ust. 1 lit. f RODO;
archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby
udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na UW – podstawę
przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać
dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim
uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z
którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące
kryteria:
▪

rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym
operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone,
spłacone, rozliczone lub przedawnione;
▪ podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek
podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;
▪ w zakresie realizacji przez UW czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;
▪ w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów UW stanowiących podstawę tego
przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego
przetwarzania danych przez UW;
▪ w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami –
do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
sprzeciwu;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7.

Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów
wskazanych w punkcie 3.

8. Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane osobowe jakie UW przetwarza, pochodzą od klienta bądź kontrahenta lub innego podmiotu
kontaktującego się z UW, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych. Kategorie danych osobowych
osób powiązanych ze spółkami lub innymi podmiotami (np. członków organów tych podmiotów), w
tym beneficjentów rzeczywistych, są tożsame z kategoriami pochodzącymi z publiczne dostępnych
źródeł lub kategoriami przekazanymi przez klienta bądź kontrahenta UW lub przez inny podmiot
kontaktujący się z UW.

