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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190008-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badawcze
2019/S 079-190008

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
DZ/05/19
ul. Szachowa 1
Warszawa
04-894
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Olszewska
Tel.:  +48 225128275
E-mail: m.olszewska@itl.waw.pl 
Faks:  +48 225128625
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.itl.waw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.itl.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe i prace rozwojowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa projektowania układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby
implementacji innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego w projekcie IDSoC
Numer referencyjny: DZ/05/19

II.1.2) Główny kod CPV
73110000

mailto:m.olszewska@itl.waw.pl
https://www.itl.waw.pl
www.itl.waw.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na
potrzeby opracowania, implementacji i wytworzenia innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego
(układu scalonego i oprogramowania wbudowanego – ang. firmware) w projekcie IDSoC realizowanym
w I konkursie w ramach programu CyberSecIdent (nakierowanym na podniesienie bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni RP).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego zawarte
są w SIWZ (między innymi w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz załączniku nr 8 –
Wzorze umowy).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na
potrzeby opracowania, implementacji i wytworzenia innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego
(układu scalonego i oprogramowania wbudowanego – ang. firmware) w projekcie IDSoC realizowanym
w I konkursie w ramach programu CyberSecIdent (nakierowanym na podniesienie bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni RP).
2. Od Wykonawcy wymagane będzie aktywne uczestnictwo oraz konsultacje w procesie opracowania wymagań
oraz określenia zakresu prac dotyczących sprzętowej realizacji funkcji układu scalonego IDSoC, jego bloków
składowych oraz całego kryptosystemu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagania stawiane
Przez Zamawiającego zawarte są w SIWZ (między innymi w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia, oraz załączniku nr 8 – Wzorze umowy).
Opis przedmiotu projektu, harmonogram projektu oraz zakres realizacji poszczególnych zadań ściśle wynika z
Umowy o dofinasowanie projektu CyberSecIdent/369203/I/NCBR/2017 wraz z Aneksem nr 1 oraz Aneksem nr
2.
4. Na życzenie potencjalnego Wykonawcy, podczas etapu składania ofert, może zostać udostępniony do
wglądu Wniosek o realizację projektu IDSoC Nr 369203 z dnia 4.5.2017 roku złożony w ramach programu
badań naukowych i prac rozwojowych CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Warunkiem
udostępnienia wniosku jest podpisanie przez Wykonawcę stosownego porozumienia o zachowaniu poufności
informacji, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Udostępnienie dokumentu do wglądu będzie odbywało się w
siedzibie i pod nadzorem Zamawiającego, bez prawa kopiowania całości lub jakiejkolwiek części wniosku.
5. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
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6. W wypadku, gdy Zamawiający użył w dokumentacji przetargowej nazw, o których mowa w art. 29
ust. 3 ustawy Pzp, należy te nazwy rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez
Zamawiającego.
7. W wypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp, należy je rozumieć jako
przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie
rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub
załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kompetencje - „K” / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i wsparcie techniczne - „G” / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Prawidłowe brzmienie dla II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia
Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 30.9.2021 r.
Na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału
w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona
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przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym wystawiono dany
dokument.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) wykonaniem / zaprojektowaniem co najmniej 3 cyfrowych bloków IP (ang. Intellectual Property),
2) wykonaniem / zaprojektowaniem co najmniej 3 analogowych bloków IP,
3) wykonaniem / zaprojektowaniem co najmniej 1 projektu pełnego układu scalonego analogowo-cyfrowego (w
formie systemu scalonego SoC) zrealizowanego przy użyciu narzędzi CAD typu backend (synteza topografii
całego układu scalonego zrealizowana przy użyciu np.: programu Innovus firmy Cadence lub odpowiednika
innych firm oferujących oprogramowanie CAD do projektowania układów i systemów scalonych):
a) zawierającego układy analogowe i co najmniej 100 000 instancji cyfrowych komórek standardowych,
b) zawierającego implementację mikrokontrolera 32-bitowego w architekturze typu RISC,
c) zawierającego rozwiązania DFT umożliwiające testowanie układu przez urządzenia ATE,
d) zrealizowanego w technologii o wymiarze charakterystycznym 180 nm lub mniejszym,

e) zajmującego powierzchnię co najmniej 10 mm2.
W zakresie potencjału osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w zespole projektowym odpowiedzialnym za realizację
zamówienia dysponuje lub będzie dysponował adekwatną kadrą dedykowaną do realizacji zamówienia, w której
skład wchodzą:
1) minimum 3 osoby ze stopniem naukowym minimum doktora inżyniera (lub ich odpowiedniki zagraniczne) w
dyscyplinie elektronika, spośród których:
a) przynajmniej jedna osoba jest specjalistą w dziedzinie projektowania analogowych układów scalonych,
b) przynajmniej jedna osoba jest specjalistą w dziedzinie projektowania cyfrowych układów scalonych,
2) minimum jedna osoba z udokumentowanym minimum 5 letnim stażem pracy w dziedzinie inżynierii wstecznej
(ang. reverse engineering).
Potencjał zespołu projektowego uczestniczącego w realizacji zamówienia nie może ulec osłabieniu w czasie
realizacji przedmiotu zamówienia, aż do dnia zakończenia realizacji umowy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a
także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Łączności, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Uzupełnienie do pkt. IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane są do oferty):
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący:
a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z
nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
(część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt VI.2. SIWZ).
b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do
udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w
art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt
VI.2. SIWZ).
2. Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 7 do SIWZ).
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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. wykazu usług 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi 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. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu
osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
6. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą
Pzp informacja taka jest składana.
7. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku
braku takiego rejestru w państwie, w którym w/w osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym w/w osoby mają
miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce
zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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9. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ
10. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych
w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. W wypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia
tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
11. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający wraz z informacją o złożonych ofertach przekaże wzór
oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 oraz 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 oraz 8 (informacje z Krajowego Rejestru Karnego), składa
wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12. zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż
odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania
spełnienia warunków, o których mowa w pkt VI.2. SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (zobowiązania o treści), z których
będzie wynikać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
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15. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału
podmiotu trzeciego.
16. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków
udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w pkt od 3 do 10, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych).
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego: Alior Bank SA PL 44 2490 0005 0000 4600 6382 4567, z dopiskiem „Usługa projektowania
układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji
innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego w projekcie IDSoC” Nr sprawy: DZ/05/19
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert)
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale
w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 12.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie punktu 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia należytego wykonania umowy, zwane dalej
„zabezpieczeniem” w wysokości 6 % (słownie: sześć procent) ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia łącznie z VAT, w jednej lub w kilku formach według wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 148 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, w ramach
rękojmi za wady, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Zgodnie z art. 150 ust. 3, 4, 5, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca najpóźniej w dniu
zawarcia umowy jest zobowiązany wnieść 30 % kwoty zabezpieczenia.
Pozostała część zabezpieczenia, za zgodą Zamawiającego, może być tworzona przez potrącenia z należności
za częściowo wykonane prace, zgodnie z załącznikiem – Harmonogram płatności, z zastrzeżeniem, że
wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została
zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane z należności za częściowo wykonane prace na
rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Alior Bank SA PL 44 2490 0005 0000
4600 6382 4567,
5. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się, potwierdzoną przez Zamawiającego,
datę uznania rachunku.
6. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego
(spełniającego wymogi, o których w SIWZ), dokumentu u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja i poręczenie), powinno ono
obejmować przynajmniej okres zakończenia wykonania zamówienia oraz 14-dniowy okres przewidziany na
zwrot zabezpieczenia oraz umożliwiać zwrot części zabezpieczenia zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank/
poręczyciel/ ubezpieczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania
kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od
kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione
czy nie.
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9. Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy, a sposób jego zwrotu
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
10. Zamawiający dopuszcza przeznaczenie wadium Wykonawcy, wniesionego w pieniądzu, jako wkład na
poczet zabezpieczenia.
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, na zasadach określonych w SIWZ, 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. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2019
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