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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

znak sprawy: APP_426_ABM22_2022 
Kod CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe   73100000-3 
ZAMAWIAJĄCY:  

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
REGON: 000288917 
NIP: 525-00-05-828 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami 
Kamila Krzysztoporska, 22 57 20 595 
kamila.szajkowska@wum.edu.pl 
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa 

I. INFORMACJE OGÓLNE, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym, wprowadzonego Zarządzeniem Kanclerza nr 1/2021 z dnia 18.01.2021 
znajdującego zastosowanie w przypadkach, dla których na podstawie art. 2 ust 1.pkt. 1 ustawy z dnia 
11 września 20219 roku Prawo zamówień publicznych przepisów ww. ustawy nie stosuje się. Zamówienia 
o wartości netto przekraczającej kwotę 50 000,00 zł do 130 000,00 zł.  

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi polegającej na rekrutacji pacjentów do eksperymentu 
medycznego polegającego na pozyskaniu tkanki tłuszczowej, będącej odpadem medycznym po zabiegu 
liposukcji, pobranej od zdrowych dawców na potrzeby wytwarzania badanych produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej na cele niekomercyjnego badania klinicznego w ramach projektu badawczego, finansowanego 
ze środków Agencji Badań medycznych pn. „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – badanie podwójnie 
zaślepione, z randomizacją (FootCell)”, realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr 
2021/ABM/03/00037-00.  
 
 

1. Zakres zlecenia 

1.1. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy  
1.2. Etap I przeprowadzenie i udokumentowanie przez Lekarza Prowadzącego etapu rekrutacji 

kandydatów na dawców oraz ich weryfikacja w odniesieniu do kryteriów dawstwa we współpracy z 
Lekarzem Kwalifikującym: 

a) przeprowadzenie do 10 wizyt rekrutacyjnych obejmujących poinformowanie dawcy/opiekuna 
prawnego dawcy o postępowaniu z pobranymi tkankami i uzyskanymi z nich komórkami, 
podpisanie przez pacjenta/opiekuna prawnego dokumentów dotyczących zgody na jego udział w 
badaniu oraz przetwarzanie danych osobowych (wzór dokumentów Zamawiający udostępni po 
rozpoczęciu świadczenia usługi), przeprowadzenie wywiadu medyczno-socjalnego z 
wykorzystaniem formularza ankiety zdrowotnej (wzór dokumentu Zamawiający udostępni po 
rozpoczęciu świadczenia usługi)   i zlecenie badań kwalifikacyjnych, 

b) koordynacja przez Wykonawcę badań kwalifikacyjnych zlecanych laboratorium diagnostycznemu/ 
innemu podmiotowi medycznemu dla maksymalnie 10 dawców 
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 badania krwi: 

a) morfologia z oceną rozmazu krwinek białych, 

b) opadanie krwinek (OB), 

c) badania biochemiczne z uwzględnieniem poziomu: 

• sodu, 

• potasu, 

• glukozy, 

• bilirubiny, 

• kreatyniny, 

• aktywności aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej, 

• białka ostrej fazy C (CRP); 

badanie ogólne moczu; 

badania laboratoryjne w kierunku: 

• zakażenia HIV (Anty HIV 1 i 2), 

• wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBsAg i Anty-HBc), 

• wirusowego zapalenia wątroby typu C (Anty-HCV), 

• kiły (test swoisty), 

• zakażenia wirusem CMV (Anty-CMV IgG i IgM), 

• toksoplazmozy (anty-Toxo IgG i IgM), 

• zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (test RT-PCR lub antygenowy). 

badania w zakresie diagnostyki nowotworów: 

• markery nowotworowe: CEA, Ca19-9, AFP, PSA (mężczyźni), Ca-125 (kobiety), 

• RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, 

• dodatkowo u kobiet: cytologia i USG piersi lub mammografia. 

c) przeprowadzenie przez Lekarza Prowadzącego 10 wizyt kwalifikacyjnych, obejmujących zapoznanie z 
wynikami badań, ocenę przeciwwskazań do dawstwa, przesłanie wyników badań wraz z danymi z 
wywiadu medycznego do Lekarza Kwalifikującego dawców, 

1.3. Etap II koordynacja pobrania materiału biologicznego od 5 pacjentów po zakwalifikowaniu ich jako 
dawców przez Lekarza Kwalifikującego:  

a) ustalenie z Zamawiającym terminu wykonania zabiegu pobrania materiału biologicznego,  

b) przeprowadzenie zabiegu liposukcji, skutkującego pozyskaniem lipoaspiratu zawierającego minimum 
250 ml tkanki tłuszczowej od 5 różnych dawców i udokumentowanego wypełnieniem Raportu z 
pobrania materiału biologicznego (wzór dokumentu Zamawiający udostępni po rozpoczęciu 
świadczenia usługi)  - przed pobraniem należy wykonać u dawcy test w kierunku zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 (test antygenowy), 

c) zapewnienie zdolności monitorowania losów wyrobów medycznych, materiałów i odczynników, 
które miały bezpośredni kontakt z materiałem biologicznym w trakcie i po jego pobraniu poprzez 
odnotowanie tych danych w Raporcie z pobrania materiału biologicznego, 

d) pobranie prób materiału biologicznego do dostarczonych przez Zamawiającego podłoży BD Bactec 
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Plus Aerobic i BD Bactec Plus Anaerobic celem wykonania badań jałowości, zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego, udokumentowane wypełnieniem skierowania na badania (wzór dokumentu 
Zamawiający udostępni po rozpoczęciu świadczenia usługi), 

e) zapakowanie materiału biologicznego i prób na badania jałowości w opakowania transportowe 
dostarczone przez Zamawiającego i zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Zamawiającego, 

f) poinformowanie Zamawiającego telefonicznie i mailowo o gotowości do wydania przesyłki z 
materiałem biologicznym i próbami na badania jałowości,  

g) przechowanie przesyłki z materiałem biologicznym i próbami na badania jałowości w odpowiednich 
warunkach do czasu rozpoczęcia transportu, zgodnie z ustaleniami między Wykonawcą a 
Zamawiającym, 

h) wydanie przesyłki z materiałem biologicznym oraz towarzyszącą dokumentacją (wzory dokumentów 
udostępnione przez Zamawiającego oraz poświadczone kopie wyników badań dawcy) 
podwykonawcy świadczącemu Zamawiającemu usługi transportu sanitarnego, potwierdzone 
wypełnieniem dokumentacji transportowej (listu przewozowego - wzór dokumentu Zamawiający 
udostępni po rozpoczęciu świadczenia usługi), 

i) wydanie przesyłki z próbami na badania jałowości oraz towarzyszącą im dokumentacją (skierowanie 
na badania, udostępnione przez Zamawiającego podwykonawcy świadczącemu Zamawiającemu 
usługi transportu kurierskiego, potwierdzone wypełnieniem dokumentacji transportowej (listu 
przewozowego - wzór dokumentu Zamawiający udostępni po rozpoczęciu świadczenia usługi), 

j) zlecenie i wykonanie ponownych badań wirusologicznych u każdego z 5 dawców w terminie 7-14 dni 
od momentu pobrania materiału biologicznego oraz przekazanie poświadczonych kopii wyników 
tych badań Zamawiającemu, 

a) HIV, HBV, HCV (badania metodą NAT) 
b) kiły (test swoisty), 

1.4. wykonawca jest zobowiązany do monitorowania zmian przepisów prawa mających wpływ na 
realizację przedmiotowego zamówienia oraz uwzględniania aktualnego ustawodawstwa w toku 
realizacji przedmiotowego zamówienia. W przypadku, w którym zmiany przepisów skutkowałyby 
koniecznością dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego 
postępowania, wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego oraz przedstawienia propozycji zmian do umowy. 

1.5. wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującym prawem, z uwzględnieniem wszelkich regulacji krajowych oraz międzynarodowych. W 
razie wątpliwości Zamawiający zastrzega, że wykonawca jako podmiot profesjonalnie świadczący 
usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny, 
które z przepisów oraz wymagań proceduralnych, znajdą zastosowanie na etapie realizacji 
przedmiotowego zamówienia w celu prawidłowego jego wykonania. 

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę osób, o których mowa w pkt 1.1, pod warunkiem, że osoba 
wskazana w zastępstwie będzie posiadała wiedzę i doświadczenie co najmniej takie, jak osoba wykazana 
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę. 
Zmiana osoby będzie następowała na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zmiany. 
Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi zgody na zmianę w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga formy 
aneksu do Umowy. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca dokona zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się, 
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany podmiot lub Wykonawca, w stopniu nie mniejszym spełniają 
wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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4. Podczas wykonywania Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich 
podwykonawców, w ramach wykonywania części przedmiotu Umowy określonych w ofercie. Za działania i 
zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania. 

5. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców zgodnie 
z oświadczeniem złożonym w ofercie, na warunkach zawartych w Umowie. 

6. Do Zamawiającego muszą być przekazywane poświadczone kopie pełnych sprawozdań z badań 
laboratoryjnych, spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w 
sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (pkt. 8 w 
załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia; tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1923, z późn. zm.). 

7. Wykonawca ma obowiązek informowania zarówno Zamawiającego, jak i Krajowego Centrum Bankowania 
Tkanek i Komórek o wystąpieniu istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych w rozumieniu ustawy z dnia 1 
lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.  

8. Odpowiedzialność za materiał biologiczny oraz próby na badania mikrobiologiczne wraz z dokumentacją im 
towarzyszącą ponosi Wykonawca do momentu wydania przesyłek podwykonawcy świadczącemu usługi 
transportu. 

9. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na audytowanie działalności w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych zgodnej z załącznikiem nr 4   do zapytania ofertowego.. 

 
 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający oczekuje realizacji usługi w terminie do 30.04.2023 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU ICH SPEŁNIENIA 
 

1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 
osobowym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zadania, co rozumiane jest jako: 

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,  
 
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że posiada 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 

 
b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia dotyczącej przedmiotu zamówienia  

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał: 
 co najmniej 10 usług we współpracy z Bankiem Tkanek i Komórek i/lub Wytwórnią 

Farmaceutyczną w zakresie: pobierania, przechowywania i pakowania materiału biologicznego 
przeznaczonego do wytwarzania Produktów Leczniczych Terapii Zaawansowanej, pobierania prób 
na badania jałowości materiału biologicznego oraz uzupełniania niezbędnej dokumentacji 
Farmaceutycznego Systemu Jakości. 

 co najmniej 1 usługi we współpracy z Bankiem Tkanek i Komórek w zakresie kwalifikacji dawców 
allogenicznego materiału biologicznego, skutkującej zakwalifikowaniem dawcy. 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje 
następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi 
niezbędne kwalifikacje: tj.  1 osobą z tytułem zawodowym lekarza, która uczestniczyła w realizacji 
usługi rekrutacji dawców materiału biologicznego do podań allogenicznych w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa, zakończonej wyrekrutowaniem minimum 1 dawcy spełniającego 
kryteria kwalifikacji; 

 
Do oferty należy dołączyć wykaz osób i usług ze wskazaniem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zadania. Wykaz powinien zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a 
także zakresu wykonywanych przez nich czynności w ramach niniejszego zamówienia. Wykaz osób i  usług 
powinien być sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.  
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
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).” 
 
 

V. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT  

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, ofertę tego Wykonawcy, który spełnił warunki określone 
w pkt. IV i uzyskał najwyższą liczbę punktów zgodnie z określonymi kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) Maksymalna liczba punktów 

1 Cena brutto  Kc 80% 80 

2 Potencjał organizacyjny  Kp            20% 20 

 

1.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największa liczbę punktów obliczaną wg 
wzoru:  

K = Kc + Kp  

K – liczba punktów oferty ocenianej 

Kc – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

Kp    – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Potencjał organizacyjny” 

Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych. 

2. W kryterium ceny (KC) – 80 % Zamawiający każdej ofercie ocenianej, przyzna punkty w oparciu o wzór: 

gdzie:                 

                    Cmin  

     Kc = ------- x 60 % x 100 
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             CO 

K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” 

C min –  najniższa zaoferowana cena (brutto)  

C O –  cena oferty ocenianej  

100 –  współczynnik stały 

Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych. 

3. W kryterium Potencjał organizacyjny (KP) – 20% 

W zakresie niniejszego kryterium Zamawiający każdej z ofert przyzna liczbę punktów w oparciu o 
następującą zasadę: 

a) za każdą dodatkową usługę, określona w rozdziale IV pkt 1 b)   ponad usługi wymienione w 
Wykazie usług, otrzyma po 10 punktów za każdą dodatkową usługę, jednak nie więcej niż 20 
punktów łącznie.  

Celem uzyskania punktów w tym kryterium, należy wraz z ofertą złożyć Załącznik nr 2 (Wykaz usług).  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z potencjału podmiotów trzecich w celu wykazania 
spełniania kryteriów selekcji 

 

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone  
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować 
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z treścią Zaproszenia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 
postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 

 

VII. MIEJSCE DOSTAWY USŁUGI 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Laboratorium Badawcze Ban Komórek 
Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) 
ul. Banacha 1b 
02-97 Warszawa 
 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
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1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert  

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.  

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia.  

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, a upoważnienie do 
podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
dołączonych do oferty.  

6. W przypadku, gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, Zamawiający może 
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 
przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

8. Ze względu na obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w 
postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aktualnie 
obowiązującej wersji - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, 
która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako 
wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Tajemnicy 
przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących 
przepisów prawa.  

9. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć ponumerowane i parafowane zapisane strony. 
Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób 
zapobiegający dekompletacji oferty (dotyczy ofert przesłanych zgodnie z zapisem części 4 
Zaproszenia). 

10. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: APP_426_ABM22_2022 
 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Zaproszenia do składania ofert.  

2. Oferta musi zawierać potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt IV 
zgodne z załącznikiem nr 2. 

3. Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty / załączników potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu po zakończeniu postępowania. 

XI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 28.11.2022 do g. 16.00 
2. Oferty można składać: 
3. w wersji papierowej na adres: 

i. Siedziba Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
ii. ul. Żwirki i Wigury 81, 02-097 Warszawa 

iii. Kancelaria – budynek ZIAM pok. 6 
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iv. Prosimy o oznaczenie oferty na kopercie: APP_426_ABM22_2022 
4. Pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf na adres 

i. e-mail: dorota.szubstarska@wum.edu.pl 
ii. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości APP_426_ABM22_2022 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 
6. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert, 
7. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA.” 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
1. Na potrzeby niniejszego postepowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego stanowiącego 

Załącznik nr 1 do zaproszenia, zobowiązany jest na podstawie kalkulacji podać łączną cenę ofertową brutto 
(ze wszystkimi kosztami wchodzącymi w skład wykonania usługi).  

2. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
4. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. 

5. 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.  

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

 
XII. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA 

1. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktową, na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w niniejszym zaproszeniu. 

2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
3. Informacje, o których mowa w pkt. 1-2, Zamawiający zamieści na stronie www.pnitt.wum.edu.pl  

 

XIII. UNIEWAŻNIENIE LUB ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

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

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

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

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez 
dokonania wyboru Wykonawcy. 

3. O unieważnieniu lub zamknięciu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich 
Oferentów. 
 

XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 



  
 
 Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych,  

  numer Projektu 2021/ABM/03/00037-00 

   

 

1. Informacje o terminie i sposobie realizacji zadań: ściśle według wskazań Kierownika Projektu, zgodnie z 
harmonogramem realizacji zadań projektowych.  

2. Informacje o sposobie płatności: na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym oraz przedkładanych 
faktur i protokołów odbioru, zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez Kierownika 
Projektu. 

XV. 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:   
adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 wynikających z obowiązku archiwizacji w oparciu o obowiązujące przepisy;  

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, promujących działalność 
Administratora;  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja prowadzonego postępowania w oparciu o wewnętrzne regulacje, postanowienia ustawy 
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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 
postępowania 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:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 
d) 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:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i 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. 
 
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  
– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478). 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

4. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 
postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

 
 

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:  
1. Formularz ofertowy– Załącznik nr 1 
2. Wykaz osób i  usług – Załącznik nr 2 
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3 
4. Wzór umowy na powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 4 

Sporządził:                       Zatwierdził: 
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