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I. Zamawiający 

1. Dane Zamawiającego:  

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa 
NIP: 525-000-93-12, REGON: 000132629 

3. Adres do korespondencji: 

tel.: (22) 5128207, fax: (22) 5128110 
e-mail: m.olszewska@itl.waw.pl  
www: https://bip.itl.waw.pl/bip/przetargi  
godziny urzędowania: 8.00 – 16.00 (poniedziałek – piątek) 

II. Postępowanie 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. 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 przy czym złożenie 
oferty może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda  
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

III. Przedmiot 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 niniejszym 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 maja 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, 
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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". 

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”. 

Kody CPV:  

73110000-6 Usługi badawcze;  

73400000-6 - Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa i materiałów obronnych  

IV. Uwagi ogólne, oferty wariantowe, zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

1. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 
ustawy.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 
7 ustawy PZP.  

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. 

8. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. 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.  
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V. Termin wykonania zamówienia. 

1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 30.09.2021 r.  
Termin ten wynika z harmonogramu realizacji projektu IDSoC, stanowiącego załącznik 4.2. 
Aneksu nr 2 do Umowy o finansowanie Nr CYBERSECIDENT/369203/I/NCBR/2017.  

2. Termin realizacji poszczególnych zadań cząstkowych wynikających z prac B+R i 
implementacyjnych będzie określony w harmonogramie realizacji projektu będącym załącznikiem 
do umowy przy czym: 
2.1. harmonogram realizacji poszczególnych zadań cząstkowych będący załącznikiem  

do umowy określonym w ofercie przez Wykonawcę podlega ograniczeniom określonym 
w opisie zamówienia będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz harmonogramem projektu  
IDSoC. 

2.2. wydłużenie terminów realizacji poszczególnych zadań cząstkowych podlega 
ograniczeniom wynikającym z harmonogramu realizacji projektu, stanowiącym załącznik 
nr 4.2., o którym mowa w ust 1 pkt. V.   

2.3. harmonogram płatności za realizację poszczególnych zadań cząstkowych będący 
załącznikiem do umowy określonym w ofercie przez Wykonawcę podlega ograniczeniom 
określonym w opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

VI.1 Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 
1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów; 
2. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
3. zdolności technicznej lub zawodowej; 

opisane przez Zamawiającego w pkt VI. 2, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

VI.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w 
postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

2. Warunek zdolność techniczna lub zawodowa: 

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 
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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 mm^2. 

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.  

3. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (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 przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 
dnia, w którym wystawiono dany dokument.  

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 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 wykonaniu 
zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
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VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

VII.1. 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). 

VII.2. 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 
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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; 

4. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, 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. 

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. 

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. 
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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; 
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c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

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. 

17. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt VII.2, składane są w oryginale, zaś dokumenty, 
o których mowa w pkt VII.2, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach Wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

19. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny 
były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi 
zasadami zaokrąglania, tj.: 

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół, 
b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy 

w górę. 
20. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: 

„spełnia – nie spełnia”. 

VIII. Wykonawcy występujący wspólnie 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do 
oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej 
kopii.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z 
Wykonawców. Natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
oceniane będzie łącznie.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
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IX. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom i klauzula 

społecznościowa 

1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części 
zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców 
zgodnie z wzorem załącznik nr 11 do SIWZ. 

3) Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego 
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na które 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

X. Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych Wykonawców lub 
Wykonawcy certyfikowani przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi 
europejskich norm certyfikacji. 

Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy 
organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym Wykonawca 
ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub 
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt VII.2. Złożenie 
zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców i 
podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

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 listopada 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  
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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. 

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. 

XII. 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 
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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. 

XIII. Sposób przygotowania oferty 

XIII.1. Wymagania ogólne 

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 dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.  

4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim albo w języku angielskim wraz z polskim 
tłumaczeniem, na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na 
komputerze lub inną trwałą techniką.  

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 
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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. Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek) 
wchodzących w skład oferty.  

12. 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. 

13. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, 
stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 

14. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane 
w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

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

16. 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”. 

17. 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. 

XIII.2. Oferta składa się z: 

1. Formularza oferty wraz z załącznikami (wzór formularza oferty został określony w załączniku nr 
1 do SIWZ); 

2. Oferta musi zawierać w szczególności: wykaz osiągnięć członków zespołu projektowego 
Wykonawcy oraz wykaz zakupów, które będą dokonane na poczet realizacji Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiące załączniki do formularza oferty. W przypadku złożenia oferty bez 
użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w 
SIWZ i wynikające z zawartości formularzy. 

3. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), dla każdego Wykonawcy i 
podmiotów na których zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu; 
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4. zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile Wykonawca polega na 
takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków;  

5. dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw 
wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20  oraz ust 5 pkt 1 ustawy 
Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności;  

6. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w 
publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy 
Wykonawca wskazał w JEDZ. W wypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są 
dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę 
do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 

7. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca 
występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest 
do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady 
reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie 
potwierdzonej kopii; 

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.05.2019 r. do godz. 12:00, 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. 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12.30 
w siedzibie Zamawiającego, tj. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Łączności, 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. 
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XVI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, i formie 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

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.  

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

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

8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien posługiwać się nazwą 
oraz numerem ogłoszenia lub numerem sprawy określonym w SIWZ. 

10. 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.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:M.Olszewska@itl.waw.pl
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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. 

3. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania 
źródła zapytania. 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto z uwzględnieniem wszystkich elementów 
zamówienia. 

2. Cenę oferty stanowić będzie suma cen składowych za realizację poszczególnych zadań 
zamówienia. Cenę należy określić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie 
Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich. 

4. Cena całkowita oferty obejmować będzie wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości 
przedmiotu niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków (także od towarów i 
usług). Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres 
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem okoliczności określonych w 
umowie. 

5. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, 
które na podstawie przepisów podatkowych, nie są zobowiązane do uiszczenia zobowiązań 
podatkowych w Polsce, a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy usług, zgodnie z 
zasadami dotyczącymi wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby obowiązek zapłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XVIII. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 
1. Kryteria oceny ofert:  

a) Cena -„C” - waga kryterium 60% 
b) Kompetencje - „K” - waga kryterium  25% 
c) Gwarancja i wsparcie techniczne - „G” - waga kryterium 15% 

2. Sposób oceniania ofert:  

a) w kryterium „Cena”: 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt.) otrzyma Wykonawca, który 
zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia, na które 
składana jest  oferta – podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 
1 do SIWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 
punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
(C min : C of) x 60 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena 

C min – najniższa cena z zaoferowanych 

C of – cena w badanej ofercie 

b) w kryterium „Kompetencje”: 
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Kryterium kompetencje „K” - stanowiące maksymalnie 25 punktów wynikających z osiągnięć 
naukowych i projektowych członków zespołu projektowego wyznaczonego przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia (obejmujących: publikacje naukowe, książkowe lub artykuły w 
czasopismach i konferencjach z dziedziny elektroniki lub pokrewnych, patenty krajowe, 
europejskie i amerykańskie z dziedziny elektroniki lub pokrewnych, rejestracje topografii 
układów scalonych lub bloków IP; udział w projektach systemów scalonych, według tabeli: 
 

 
Rodzaj osiągnięcia członków zespołu 

projektowego Wykonawcy 
Wyznaczenie liczby punktów 

Maksymalna 

liczba punktów do 

uzyskania 

1 Publikacje w czasopismach i konferencjach 

(krajowych i zagranicznych) w dziedzinie 

elektroniki i pokrewnych 

(Sumaryczna liczba publikacji) * 1/10 5 

2 Liczba patentów polskich i innych (Sumaryczna liczba patentów) * 1/2 5 

3 Liczba zarejestrowanych topografii układów 

scalonych lub bloków IP 
(Sumaryczna liczba rejestracji) * 1/2 5 

4 Udział w realizacji systemu scalonego SoC 

zawierającego układy komunikacj RF 

(Liczba osób z zespołu projektowego 

mających takie doświadczenie) * 1 
1 

5 Udział w realizacji systemu scalonego SoC 

zawierającego mikroprocesor 32-bitowy 

RISC: 

 - dla zastosowań niskomocowych, 

- dla zastosowań wysokowydajnych, 

- zawierający mikrokontroler wielordzeniowy 

(Liczba osób z zespołu projektowego 

mających takie doświadczenie dla 

poszczególnych przypadków realizacji 

mikrokontrolera) * 1/3 

1 

6 Udział w realizacji systemu scalonego SoC 

zawierającego co najmniej 3 bloki pamięci 

RAM w postaci bloków IP 

Liczba osób z zespołu projektowego 

mających takie doświadczenie) * 1 
1 

7 Udział w realizacji systemu scalonego SoC 

zawierającego  co najmniej jeden blok 

pamięci nieulotnej NVM w postaci bloku IP 

(Liczba osób z zespołu projektowego 

mających takie doświadczenie) * 1 
1 

8 Udział w realizacji systemu scalonego SoC z 

generacją sygnału zegara w pętli PLL 

(Liczba osób z zespołu projektowego 

mających takie doświadczenie) * 1 
1 

9 Udział w realizacji systemu scalonego SoC 

pracującego co najmniej w dwóch trybach 

pracy – trybie normalnym i trybie testowym  

(Liczba osób z zespołu projektowego 

mających takie doświadczenie) * 1 
1 

10 Udział w realizacji systemu scalonego SoC 

zawierającego co najmniej dwie domeny 

zasilania – domenę zasilania analogowego i 

domenę zasilania cyfrowego 

(Liczba osób z zespołu projektowego 

mających takie doświadczenie) * 1 
1 

11 Udział w realizacji systemu scalonego SoC 

zawierającego układy analogowe i cyfrowe 

(Liczba osób z zespołu projektowego 

mających takie doświadczenie) * 1 
1 

12 Udział w realizacji systemu scalonego SoC 

zawierającego układy kryptograficzne 

(Liczba osób z zespołu projektowego 

mających takie doświadczenie) * 1 
1 

13 Udział w realizacji systemu scalonego SoC 

zawierającego układy do komunikacji NFC 

(Liczba osób z zespołu projektowego 

mających takie doświadczenie) * 1 
1 

 Suma  25 
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w kryterium „Gwarancja i wsparcie techniczne”: 

Kryterium gwarancji i wsparcia technicznego „G” – wynikające ze zobowiązania się Wykonawcy 
zawartego w ofercie do udzielenia gwarancji i wsparcia technicznego (wraz z gotowością do 
nanoszenia zmian oraz aktualizacji i monitorowaniem procesu komercjalizacji wyników projektu), 
po zakończeniu prac według poniższego wzoru (liczba punktów powyżej 15 będzie redukowana do 
wartości maksymalnej kryterium): 
Liczba punktów oferty badanej „G” = Liczba miesięcy gwarancji i wsparcia technicznego * 15/36 

Oferta może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 15 punktów. 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów ze 
wszystkich powyższych kryteriów według wzoru:  „C” + „K” + „G”. 
Przy obliczaniu punktów we wszystkich kryteriach Zamawiający dokona obliczeń wyników z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

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 
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odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez 
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

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. 

XX. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej 
stronie internetowej https://bip.itl.waw.pl/bip/przetargi 

3. Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  
10 - dniowego terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu 
informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w 
związku z realizacją umowy. 

6. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 
przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców. 

XXI. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

1. Istotne postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) 

2. 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. 
 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

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.  

 

 

https://bip.itl.waw.pl/bip/przetargi
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XXIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy Wykonawcy będącego osobą 
fizyczną. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „RODO” 
Instytut Łączności - PIB informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w toku niniejszego postępowania 
jest Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, 
reprezentowany przez Dyrektora IŁ. 

2. Instytut Łączności - PIB wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@itl.waw.pl   
lub pod nr. telefonu 22 5128-457. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 
Wykonawcy w zakresie „Usługi 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. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP (Dz. U. z 
2017 r, poz. 1579 ze zm.)  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP przez okres: 
co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości bądź innych umów czy 
zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia 
danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa a następnie zostaną zarchiwizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego przekazane dane będą przetwarzane do momentu 

mailto:iod@itl.waw.pl
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wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym 
przepisów dotyczących archiwizacji. 

XXXIV. Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 –Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3 – Porozumienie o Zachowaniu Poufności Informacji 
Załącznik nr 4 - Jednolity europejski dokument zamówienia 
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług 
Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 
Załącznik nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 
Załącznik nr 8 - Wzór umowy 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o wykluczeniu  (art. 24 ust. 1 pkt. 22) 
Załącznik nr 11 – Oświadczenie (wykaz podwykonawców) 

 

 

 

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

 


