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Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie łączy internetowych dla Instytutu Łączności –
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie SIWZ
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa
Strona: www.itl.waw.pl.
E-mail : info@itl.waw.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ, „PZP”(Dz. U. z
2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.; tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r.,
Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.)
2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93, z późn. zm.)
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dwóch łączy do Internetu o przepustowości 40 Mb/s
każde.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę wyłącznie na zapewnienie jednego łącza.
3. Łącza wykorzystywane będą do:
a. obsługi podstawowej działalności Zamawiającego (dedykowana przepustowość 20 Mb/s
każdego łącza),
b. realizacji zadań projektu POIG.07.00.01-00-019/09 pt. System Informacyjny
o infrastrukturze
szerokopasmowej
i
portal
Polska
Szerokopasmowa,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-

Beneficjent:

Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Instytut Łączności – PIB
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
tel. (+48 22) 5128 100,
faks (+48 22) 5128 625
www.itl.waw.pl, sips@itl.waw.pl
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2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji (dedykowana przepustowość 20Mb/s każdego łącza).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A do SIWZ.
3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32412110-8 sieć internetowa
Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w imieniu Zamawiającego,
stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu,
dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej
www.itl.waw.pl; http://bip.itl.waw.pl i może być przekazywany nieodpłatnie w formie elektronicznej (email). Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość
powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej – SIWZ jest nieodpłatna a
Wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki.
IV. Części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Każde z łączy internetowych stanowi odrębną
część zamówienia.
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłonieni zostaną dwaj Wykonawcy odpowiedzialni za
dostarczenie dwóch łączy internetowych.
2. O wyborze wykonawców zadecyduje cena oferty (wysokość ryczałtowej opłaty miesięcznej).
3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę wyłącznie na zapewnienie jednego łącza.
4. Zamawiający nie dopuszcza realizacji obu łączy przez tego samego Wykonawcę.
V. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1.08.2010 r. do 31.12.2012 r.
Termin oddania łączy do eksploatacji: 1.08.2010 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu, podmiotowe (warunki formalne, zdolność ekonomiczna i
finansowa oraz zdolność techniczna) i podmiotowe oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP,
spełnia warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia –
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który oprócz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w pkt VII 1.1 – 1.4 niniejszej SIWZ równocześnie wykaże, iż
nie zachodzą względem niego podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
A. Ocena spełnienia warunków podmiotowych wskazanych w pkt. VII niniejszej SIWZ będzie
dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia
dołączone do oferty.
B. Wykonawcy niespełniający wskazanych w ww pkt SIWZ warunków zostaną przez
Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.
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C. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu
wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku, gdy ofertę składa
kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich przy czym osoby fizyczne
składają tylko oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (według wzoru załącznika
nr 1 do formularza oferty.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie
podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do formularza oferty; (w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z
nich).
3. Opis oferowanych łączy uwzględniający opisane w załączniku A do SIWZ parametry, tak aby
można było dokonać oceny zgodności proponowanych parametrów z wymaganiami stawianymi
przez Zamawiającego. Opis powinien zawierać w szczególności następujące dane:
- zastosowana technologia przesyłu danych,
- długość łącza i jego orientacyjny przebieg,
- rodzaj, typ i producent urządzeń zastosowanych po stronie abonenta (wraz z opisem
technicznym urządzenia),
- operatorzy krajowi i międzynarodowi, do których Wykonawca zapewnia routing BGP
(bezpośrednie punkty styku),
- w przypadku gdy elementem oferowanego łącza jest łącze radiowe – pasmo częstotliwości, w
którym działa łącze wraz z określeniem, czy częstotliwości te są licencjonowane przez UKE,
- numer AS sieci Wykonawcy, do której za pomocą oferowanego łącza, podłączona zostałaby
sieć Zamawiającego,
4. Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu.
5. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające
pełnomocnictwa, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to
również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników
konsorcjum.
6. Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca zapowiada ich zatrudnienie, z zakresem
powierzonych im zadań (części zamówienia) wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
formularza oferty;
7. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 3, zawierającymi
oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych
w pkt VII, SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt VIII, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub
sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym Wykonawca może podpisać oraz dołączyć do
oferty wzór umowy).
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt VIII, ppkt 1. składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, Wykonawca może go zastąpić
stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z
tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonych kopii
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego albo faxu lub
drogą elektroniczną, z tym że oferta musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu
składania ofert.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Pytania muszą być skierowane na adres:
• Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy,
04-894 Warszawa ul. Szachowa 1
4. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie
formalnym jest:
stanowisko:
kierownik działu
imię i nazwisko Małgorzata Olszewska e-mail: M.Olszewska@itl.waw.pl
w godz: 9.00 - 14.00
tel.
+ 48(22) 5128 - 207
fax.
+ 48(22) 5128 – 110
5. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie
merytorycznym jest:
Grzegorz Wójcik tel. (022) 5128-175, e-mail: G.Wojcik@itl.waw.pl
w godz: 9.00 - 14.00
6. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko:
starszy technik
imię i nazwisko Stanisława Andrzejak e-mail: S.Andrzejak@itl.waw.pl
w godz: 9.00 - 14.00
tel.
+ 48 (22) 5128 - 605
fax.
+ 48 (22) 5128 - 110
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jednak nie później niż:
• na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. IX ppkt 8 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
10. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie http://bip.itl.waw.pl
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11. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na
zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł
zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie
internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
13. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający:
• Zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 (progi unijne) ustawy PZP;
• Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian
w treści SIWZ po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym i negocjacji z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu.
• Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.
• O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Natomiast, jeżeli
zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny
ich spełnienia, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian we wnioskach lub ofertach. ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
• Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swej siedzibie oraz
stronie internetowej.
X. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
XI. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.
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XII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia.
2. W ofercie Wykonawca winien skalkulować wysokość ryczałtowej opłaty miesięcznej przedmiotu
zamówienia.
3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów,
pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
• Wykonawcy występujący wspólnie ( konsorcjum) muszą upoważnić jednego spośród
siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych
przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców.
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami powinna być sporządzona przez
Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ.
5. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych
w niniejszej SIWZ.
6. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich
informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo
czytelnym pismem odręcznym.
8. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Instytut Łączności
Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa
Pokój nr 146 (budynek główny - kancelaria)
do dnia 18.06.2010r do godz. 10.00
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania,
po upływie terminu do wniesienia protestu.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres
podany w pkt XIII. 1. SIWZ, oraz oznaczyć następująco: „ Oferta na łącza internetowe dla
Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1
nie otwierać przed godz. 10.15, dnia 18.06.2010r” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową
Wykonawcy.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie
terminu składania ofert.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego
Instytut Łączności
Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa
Pokój nr 167 (budynek główny)
dnia 18.06.2010r o godz. 10.15
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7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości przedmiotu zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oraz terminu wykonania.
9. Informacje o których mowa w pkt 7 i 8 SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
11. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z
zapisami art. 87 ust. 2 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
12. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w
art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP odpowiednio dla całości lub części przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89
ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy PZP odpowiednio dla całości lub części przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z
przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP odpowiednio dla całości lub
części przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu Wykonawców,
o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty,
podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszcza informacje, o których
mowa w pkt. XIII , ppkt 14 i 15 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca musi przedstawić w ofercie ryczałtową cenę miesięczną wyrażoną w PLN za
realizację przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w niniejszej
SIWZ i jej załącznikach oraz przy uwzględnieniu doświadczenia zawodowego Wykonawcy, jak i
podatków oraz rabatów, upustów itp. których Wykonawca zamierza udzielić.
2. Nie przewiduje się waloryzacji cen przez okres trwania umowy.
3. Wszystkie ceny powinny być podawane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Dla każdej części zamówienia wybrana zostanie najkorzystniejsza spośród ważnych ofert złożonych w
postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryterium oceny
ofert określonego w SIWZ. Części zamówienia będą oceniane kolejno. Oferta wybrana do realizacji
pierwszej części zamówienia, nie będzie brana pod uwagę przy wyborze części drugiej.
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium
Cena ogółem brutto

Waga (%)
100%

Ilość punktów
100

2. Wzór do obliczenia ceny:
Cena minimalna brutto
Wc=----------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty badanej
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3. Za oferty najkorzystniejsze uznane zostaną oferty, które uzyskają największą ilość punktów w
oparciu o podane kryterium.
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem
lub emailem bądź 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o których mowa w pkt. XVII 1. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1-7 ustawy PZP.
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Postanowienia umowy zawarto w:
• wzorze umowy, który stanowi - załącznik nr 2.
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, tzw. „progi unijne” odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczących;
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego się Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego się Wykonawcy.
5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis
najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do
odwołania.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
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Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
9.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy,
tj. faksem lub emailem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne”.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie:
10.1.
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 , tzw.
„progi unijne”.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 9 i 10 wnosi się:
11.1.
W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 , tzw. „progi unijne” – w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie
zaprosił Wykonawcy do złożenia ofert w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
12.1.
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z
uzasadnieniem,
12.2.
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub termin składania wniosków.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia
przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ja również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując na stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze
stron.
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19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
20. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania , do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 17 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu
albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
22. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r.
– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli
ustawa PZP nie stanowi inaczej.
23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi
uiszcza się opłatę.
25. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania
ani występować z nowymi żądaniami.
26. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w
dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP.
XXI. Informacja o umowie ramowej
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
XXII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XXIV. Adres poczty elektronicznej, lub strony internetowej zamawiającego z uwagi na fakt, iż
dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.
1. Adres poczty elektronicznej: m.olszewska@itl.waw.pl
2. Adres strony internetowej: www.itl.waw.pl
XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
XXVI. Informacja dotycząca aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,
XXVII. Informacja na temat kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
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XXVIII. Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
XXIX. Informacja na temat podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
XXX. Ogłoszenia wyników przetargu
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXXI. Załączniki:
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
• Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SIWZ,
• formularz ofertowy,
• oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 1 do formularza oferty,
• wzór umowy (fakultatywnie) - załącznik nr 2 do formularza oferty,
• wykaz podwykonawców – załącznik nr 3 do formularza oferty.
Warszawa, dnia 08.06.2010r

_____________________________
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
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