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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, przedmiotem którego jest: 

 

 

 „Dostawa i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej aktywnego masera wodorowego 

(aktywnego wodorowego wzorca czasu i częstotliwości)  

dla Instytutu Łączności–Państwowego Instytutu Badawczego” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



2 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa 

tel. +48 22 512 81 00, faks +48 22 512 86 25 

NIP 525-000-93-12; REGON: 000132629 

Strona internetowa: http://www.itl.waw.pl 

Skrzynka ePUAP: /ILPIB/SkrytkaESP 

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 

 

II. TRYB I PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej od 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ, 

„ustawą Pzp”(tekst jednolity:. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.). 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz umieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego www.itl.waw.pl   

3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przygotowania i 

przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Zamówienie realizowane jest w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej w pkt II.1 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. z 

2018r., poz. 1025 ze zm.)  

6. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

7. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 24aa ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres rzeczowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego aktywnego 

masera wodorowego (aktywnego wodorowego wzorca czasu i częstotliwości) w ramach 

„Rozwoju potencjału badawczego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w 

zakresie badania i wykorzystania atomowych wzorców czasu”. Aktywny maser wodorowy 

(aktywny wodorowy wzorzec czasu i częstotliwości) przeznaczony jest do precyzyjnej, generacji 

wzorcowych sygnałów czasu (1PPS) i częstotliwościach (10 MHz, 100 MHz i 5 MHz).  

2. Oferta Wykonawcy musi zawierać szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny (wskazujące 

w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę 

produktu), nazwę wraz z wersją oferowanego oprogramowania/licencji oraz jego numery 
katalogowe, pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 

wymaganiami SIWZ.  

Opis musi być przygotowany w języku polskim. 

 

 

http://www.itl.waw.pl/
http://www.itl.waw.pl/
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3. Wymagania  

3.1 Wymagania funkcjonalne  

a) Aktywny maser wodorowy (aktywny wodorowy wzorzec czasu i częstotliwości) powinien 

generować wzorcowe sygnały czasu (1PPS) i częstotliwości (10 MHz, 100 MHz i 5 MHz) bez 

konieczności korzystania z zewnętrznego wzorca częstotliwości. 

3.2 Wymagania szczegółowe  

a) wewnętrzny autotuning wnęki rezonansowej (internal automatic cavity tuning): nie 

wymagający zewnętrznego sygnału odniesienia (no external reference required); 

b) częstotliwości wyjściowe (output frequencies):  10 MHz (≥ 2 wyjścia);  

5 MHz ≥ 2 wyjścia);  

100 MHz (≥ 2 wyjścia); 

c) sygnał wyjściowy 1 PPS (1 PPS output signal):  ≥ 2 wyjścia; 

d) Typ złącz wejściowych oraz wyjściowych:   BNC lub N lub SMA 

e) stabilność częstotliwości (Allan variance):   ≤ 2.0E-13 dla  = 1 s  

≤ 3.0E-14 dla  = 10 s  

≤ 7.0E-15 dla  = 100 s  

≤ 2.5E-15 dla  = 1000 s  

f) stabilność długoterminowa częstotliwości (long term frequency stability): < 6E-16/day 

g) szum fazowy sygnałów wyjściowych 10 MHz (10 MHz output phase noise), dla offsetu od nośnej 

od 1 Hz (offset from carrier 1 Hz):  ≤ -120 dBc; 

h) szum fazowy sygnałów wyjściowych 5 MHz (5 MHz output phase noise), dla offsetu od nośnej 

od 1 Hz (offset from carrier 1 Hz):  ≤ -130 dBc; 

i) zakres wprowadzania offsetu częstotliwości sygnałów wyjściowych (range of output frequency 

offset adjustment):    ≥  1E-10; 

j) rozdzielczość wprowadzania offsetu częstotliwości sygnałów wyjściowych (resolution of output 

frequency offset adjustment):  ≤ 1E-16; 

k) dokładność synchronizacji fazy sygnałów wyjściowych 1 pps do zewnętrznego sygnału 

odniesienia 1 pps (accuracy of phase-synchronisation of 1 pps output signals to an external 1 pps 

reference signal):    ≤ 50 ns; 

l) wrażliwość częstotliwości na zmiany temperatury otoczenia (frequency sensitivity to temperature 

changes):     ≤ ± 1E-14 /ºC; 

m) wrażliwość częstotliwości na zmiany pola magnetycznego (frequency sensitivity to magnetic field 

changes):     ≤ ± 3E-14 / Gauss; 

n) impedancja wejść/wyjść (input/output impedance):   50 Ω ± 10%; 

o) interfejs komunikacji zewnętrznej (communication interface): RS-232 lub USB lub Ethernet; 

p) przewidywany czas życia (predicted life time):   ≥ 15 lat; 

q) Minimalny zakres temperatury pracy:     20°C do 30°C 

r) zasilanie AC (AC power supply):     230 V AC / 50 Hz; 

s) zasilanie rezerwowe DC (DC backup supply):   +24 V DC. 

3.2.3 Oprogramowanie 

a) Komunikacja aktywnego masera wodorowego (aktywnego wodorowego wzorca czasu 

i częstotliwości) z komputerem (PC) powinna odbywać się poprzez interfejs USB lub RS-232 lub 

Ethernet. 

b) Oprogramowanie powinno zawierać zestaw sterowników umożliwiających zdalną kontrolę 

przyrządu (jeżeli takie są wymagane). 
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c) Oprogramowanie powinno być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem 

Windows zarówno w wersji 32- bitowej jak i 64-bitowej. 

3.3. Wymagania dodatkowe 

a) Aparatura powinna być produktem nowym wysokiej jakości, wolna od wad materiałowych i 

prawnych.  

b) Aparatura oraz jej wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była 

identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

c) uruchomienie aparatury powinno zostać wykonane przez producenta lub autoryzowany serwis 

3.3.1  Wymagania dotyczące dokumentacji 

Dokumentacja aktywnego masera wodorowego (aktywnego wodorowego wzorca czasu i 

częstotliwości) stanowiącego przedmiot dostawy powinna zawierać: 

a) Dokumentację techniczną z instrukcjami obsługi przyrządu i oprogramowania oraz instrukcją 

bezpieczeństwa w języku angielskim lub języku polskim. 

b) Instrukcja programistyczna powinna zawierać kompletny zestaw komend umożliwiający 

całkowitą kontrolę nad parametrami pracy przyrządu. 

3.3.1  Wymagania dotyczące wyposażenia dodatkowego 

a) Przyrząd powinien być dostarczony z kompletem kabli oraz przejść do realizacji zdalnego 

sterowania do komputera PC z wykorzystaniem interfejsu USB (konwerter USB/RS-232C) wraz 

przewodem o długości co najmniej 1,5 m. 

b) W przypadku braku wyjść o częstotliwości 10 MHz i lub 1 PPS przyrząd powinien zostać 

dostarczony z odpowiednim dodatkowym zewnętrznym przetwornikiem oraz dystrybutorem które 

nie pogorszą jakości sygnału wyjściowego. 

3.3.2  Gwarancja 

a) Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy. 

b) Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny dostarczonego analizatora. 

c) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia uszkodzenia: do 72 godzin. 

d) Czas usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji: do 60 dni. 

3.3.3  Warunki dostawy 

a) Preferowany czas dostawy do 30 tygodni od daty podpisania umowy. 

b) Dostawa do Instytutu Łączności - PIB, Warszawa, ul. Szachowa 1. 

c) Wykonawca dostarczy i uruchomi zamówioną aparaturę na własny koszt w terminie uzgodnionym 

z Instytutem Łączności. 

d) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem aparatury w czasie transportu 

oraz jej załadunku i rozładunku. 

e) Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie szkolenie w zakresie 

podstaw obsługi dostarczonej aparatury i oprogramowania. 

 
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

5. W przypadku, gdy w OPZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako 

przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich 

okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań 

równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania 

równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów i funkcjonalności wskazanych w OPZ. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
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opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego 

przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp.  

IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.  

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia – do 30 tygodni od daty podpisania umowy. 

VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane na 

etapie składania ofert). Wzór informacji dotyczącej podwykonawców stanowi Załącznik nr 9 do 

SIWZ. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji 

zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

VII. INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

VIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

IX. INFORMACJA O ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST 1 PKT 1 i 2 USTAWY  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. 

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie; 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie; 
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3. Zdolność techniczna lub zawodowa:  

W zakresie doświadczenia: 

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają 

niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 (jedną) dostawę odpowiadającą swoim 

rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

powyższy warunek spełni co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i 

jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy 

zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których 

zdolności te są wymagane. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w SIWZ. 

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ/DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA. 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w 

przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie jest składane 

w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także jako JEDZ), zgodnie 

ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 

dyrektywy 2014/25/UE. Edytowalna wersja JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  

Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne 

wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej ( https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl ). Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ( https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-

europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd ). 

Zamawiający informuje, że w Części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ przewiduje 

możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
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w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych 

pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego. Wykonawca ogranicza się do wypełnienia α OGÓLNE OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI, stanowiące wstępne 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca powołując się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty 

Zamówienia dotyczące tych podmiotów.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolite 

Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczący podwykonawców.   

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

5. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (forma dokumentu elektronicznego). Powyższe znajduje odpowiednie 

zastosowanie do podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy oraz 

podwykonawców.  

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, tj.: 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego: 

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających czy dostawy zamieszczone w wykazie zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na 

wezwanie Zamawiającego  

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli 

Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd 

Zamawiający ma go pobrać. 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 
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3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności - zgodnie z wzorem Załącznik nr 7 do SIWZ; 

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z wzorem Załącznik nr 8 do SIWZ. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia dotyczącego przynależności bądź 

braku przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna Oferta przetargowa - wówczas 

Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w 

przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej  

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, o 

których mowa w pkt 2:  

o ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;  

o ppkt 2) - składa dokument lub dokument wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

Uwaga: Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

§ 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. l pkt 1 i pkt 2 lit. b 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 

poz. 1126 z późn. zm.), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
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dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn.zm.), składa dokument, o którym mowa § 7 

ust. l pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli 

w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 

osoby – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

12. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

a) formularz ofertowy; 

b) dowód wniesienia wadium; 

c) oświadczenie wstępne w postaci JEDZ; 

d) szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny (wskazujące w szczególności oferowany 

typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu), nazwę 

wraz z wersją oferowanego oprogramowania/licencji oraz jego numery katalogowe, 

pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami 

SIWZ.  

e) informacja dotyczącą podwykonawców; 

f) opcjonalnie: zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy; 

g) opcjonalnie: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców – w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

h) opcjonalnie: pełnomocnictwo do podpisania / podpisania i złożenia oferty – jeśli osoba 

podpisująca / podpisująca i składająca ofertę nie jest osobą upoważnioną do składania 
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oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy na podstawie aktualnego dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy; 

i) opcjonalnie: uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli dotyczy; 

XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SIWZ. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/ ), ePUAP-

u ( https://epuap.gov.pl/wps/portal ) oraz poczty elektronicznej wskazany w ust. 7, przy czym 

złożenie oferty może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu. 

2.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi mieć możliwość korzystania z konta na ePUAP. Wykonawca, mający dostęp do konta na 

ePUAP, ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza 

do komunikacji. 

3.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP lub datę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego 

wskazany w ust. 7. 

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na „Liście 

wszystkich postępowań” na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu 

zamieszczenia niniejszej SIWZ.  

7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Małgorzata Olszewska adres 

poczty elektronicznej: M.Olszewska@itl.waw.pl  

Zamawiający wskazuje, iż nie udziela informacji w zakresie postępowania drogą telefoniczną. 

8. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie w języku polskim.  

10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien posługiwać się nazwą 

oraz numerem ogłoszenia lub numerem sprawy określonym w SIWZ. 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ. 

1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji) lub na adres poczty elektronicznej: M.Olszewska@itl.waw.pl  

Wykonawca, zwracając się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu treści zapytania także w wersji edytowalnej. Za 

pośrednictwem Formularza do komunikacji dokumenty składane są jako załączniki.  

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to określone w art. 

38 ustawy Pzp - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:M.Olszewska@itl.waw.pl
mailto:M.Olszewska@itl.waw.pl
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3. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania 

źródła zapytania. 

XIII. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 

1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. 

2. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, 

informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i 

procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert oraz zamieści tę informację na stronie internetowej. 

XIV. WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 23 000,00 zł (słownie złotych: 

dwadzieścia trzy tysiące). 

2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ALIOR BANK SA  

nr 44 2490 0005 0000 4600 6382 4567,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 

4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, 

potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale ust. 3 pkt 2 – 5 

SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu 

należy wpisać: „Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy 

DZ/04/19”. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie 

przelewu wadium. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uznaje się datę wpływu 

środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

6. W pozostałych przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 5 SIWZ, wymagane jest 

dostarczenie Zamawiającemu wraz z ofertą oryginału dokumentu wystawionego na rzecz 

Zamawiającego w formie, w jakiej został on wystawiony przez gwaranta lub poręczyciela. W 

przypadku zachowania formy pisemnej, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty skanu 

gwarancji lub poręczenia, zaś doręczenia oryginału przed terminem składania ofert na adres 

siedziby Zamawiającego, tj. Instytut Łączności–PIB, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, w 

kopercie oznaczonej nazwą (firmą) Wykonawcy, firmą Zamawiającego oraz nazwą i numerem 

postępowania wraz z oznaczeniem rodzaju składanego dokumentu. 

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w 

rozdziale ust. 3 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi 

następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji, gwaranta (banku lub 

instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 

2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znaku postępowania nadanego 

przez Zamawiającego, 

3) kwotę gwarancji, 
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4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania 

ofertą),  

5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i  

5 ustawy Pzp. 

8. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany 

ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

9. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 12. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.  

14. W ofercie należy podać numer rachunku (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub 

adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium. 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie okresu 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. 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Każdy Wykonawca jest uprawniony do złożenia tylko jednej oferty. Złożenie większej liczby 

ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Formularz ofertowy stanowi Załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w oryginale, tj. w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formacie dokumentu .doc, .docx lub 

.pdf. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.  

4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do 

SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką.  
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5. Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy bądź zgodnie z pełnomocnictwem (jeżeli z 

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w 

skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby).  

6. Pełnomocnictwo osoby podpisującej / podpisującej i składającej ofertę do reprezentowania 

Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty oraz podpisania / podpisania i złożenia oferty należy dołączyć do oferty w 

oryginale, tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub w elektronicznej 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez notariusza. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy 

spółek cywilnych lub inne). 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 

ustanawiający pełnomocnika winien być złożony w formie oryginału, tj. w postaci dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez notariusza. 

9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w 

ust. 7. 

10. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszej SIWZ, 

w tym JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum ZIP. 

11. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez 

opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia za zgodność z 

oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

12. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, 

stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 

13. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane 

w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

14. Dokumenty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle 

według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek treść 

wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy to zaznaczyć na dokumencie, 

czyniąc dopisek „nie dotyczy”. 

16. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

dokumenty zawierające takie informacje w osobnym pliku (skompresowanym do jednego pliku 

archiwum ZIP) wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – najpóźniej wraz ze złożeniem zastrzeżonych 

informacji. 
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XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.04.2019 r. do godz. 10:00, za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty jest dostępny na miniPortalu. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, został opisany w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu.  

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

3. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 

4. Zamawiający – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp – niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o 

złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po terminie do wniesienia odwołania. 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.20019 r. o godz. 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, 

04-894 Warszawa. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  

3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

4. Informacje, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert. 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT 

1 Wykonawca określa cenę za realizację przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 

wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia oraz pozostałej treści SIWZ, jak również 

wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia. 

3 Cena musi zawierać wszelkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). 

4 Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 

rozumieniu przepisu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 

r., poz. 1025 z późn. zm.). 

5 Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

6 Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

7 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

8 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

10 Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
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usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

11 Cena jest stała i nie podlega negocjacjom przez okres trwania umowy. 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w 

postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Kryterium Waga (%) Ilość punktów 

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 60% 60 

Termin dostawy 40% 40 

 

3. Wzór do obliczenia kryterium „cena”: 

Cena minimalna brutto 

Wc = -------------------------------------------- x 60 pkt 

Cena oferty badanej brutto 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium „cena”  

wynosi 60 pkt. 

4. Punkty za kryterium „termin dostawy” będą przyznawane jak poniżej: 

Za zaoferowanie terminu dostawy krótszego: 

 o minimum 1 tydzień od wymaganego w SIWZ – 10 pkt 

 o minimum 2 tygodnie od wymaganego w SIWZ – 20 pkt 

 o minimum 3 tygodnie od wymaganego w SIWZ – 30 pkt 

 o minimum 4 tygodnie od wymaganego w SIWZ – 40 pkt 

W przypadku zaoferowania terminu dostawy wymaganego w SIWZ – 0 pkt 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium „termin 

dostawy” wynosi 40 pkt. 

5. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną ilość punktów, uznana zostanie za 

najkorzystniejszą.  

6. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (po zaokrągleniu). 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert. 

XIX. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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XX. FORMALNOŚCI, KTÓRE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 

wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Zamawiający wymaga, aby umowa, o której mowa w ust. 2, zawierała co najmniej 

postanowienia dotyczące: 

a) stron umowy, 

b) czasu trwania, 

c) solidarnej odpowiedzialności każdego członka wobec Zamawiającego. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu niezbędnych danych i informacji do 

uzupełnienia umowy (w tym danych osoby, która będzie zawierała umowę w imieniu 

Wykonawcy, danych kontaktowych wskazywanych w umowie. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DLA STRON ORAZ INNE USTALENIA, KTÓRE 

BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY, ORAZ ZMIANY W STOSUNKU DO TREŚCI 

OFERTY, JAKIE PRZEWIDUJE ZAMAWIAJĄCY 

Obowiązki Stron określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana istotnych 

postanowień umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie 

wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych we wzorze umowy. 

XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 

o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

2. 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. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

5. 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 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na stronie internetowej. 

6. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopie odwołania zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy pzp. 

XXIV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z przepisem 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, że:  

1. Administratorami przekazanych przez Wykonawców danych osobowych są: 

- Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

- Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy - e-mail: iod@itl.waw.pl,  

nr tel. + 48 225128457; 

3. Przekazane przez Wykonawców dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej aktywnego masera wodorowego 

(aktywnego wodorowego wzorca czasu i częstotliwości) dla Instytutu Łączności–

Państwowego Instytutu Badawczego„ nr sprawy: DZ/04/19, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawców danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy Pzp; 

5. Przekazane przez Wykonawców dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

6. Obowiązek przekazania przez Wykonawców danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

7. W odniesieniu do przekazanych przez Wykonawców danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

−  

mailto:iod@itl.waw.pl
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9. Nie przysługuje osobom, których dane osobowe są przetwarzane: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

XXV. Lista załączników stanowiących integralną część SWIZ 

 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

Załącznik nr 3 Wykaz dostaw 

Załącznik nr 4 Wzór umowy 

Załącznik nr 5 Oświadczenie - zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 6 Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 Oświadczenie o wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt.15) 

Załącznik nr 8  Oświadczenie o wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt. 22) 

Załącznik nr 9 Oświadczenie o podwykonawcach 

Załącznik …. Klucz publiczny 

Załącznik … Identyfikator postepowania 

 

 

 

 

…………………………………. 
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

 

 

 


