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Numer sprawy: DZ/17/2019 
Nr. arch. DZ/241/267/19 

 

Zaproszenie do składania ofert 

zwane dalej „Zaproszeniem” 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy  

ul. Szachowa 1 

04-894 Warszawa 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury 

ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm). 

2. Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej zamawiającym i Podmiot 

zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się 

zapisy opisane w niniejszym Zaproszeniu. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja serwerów modułowych i przełączników 

sieciowych do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, 

ul. Szachowa 1. 

2. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat (oznaczenie) CE 

producenta. 

3. Cały wymieniony poniżej sprzęt musi być objęty min. trzyletnią gwarancją NBD (Next Bussines 

Day). Zamawiający rozumie przez to gwarancje naprawy lub wymiany sprzętu na nowy w 

następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia awarii. Naprawa lub wymiana sprzętu na nowy 

musi mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego. 

4. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez co najmniej 8 godzin na dobę (w godz. 8:30 – 

16:30) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

5. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godz. 8:30 – 

16:30), e-mail lub WWW (przez całą dobę)  

6. Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych.  

7. Zaproponowany pakiet serwisu gwarancyjnego musi zapewniać bezpośrednie zgłoszenie awarii 

sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez cały okres trwania serwisu 

gwarancyjnego.  

8. W całym okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych wersji 

oprogramowania systemowego opisanych niżej urządzeń. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania dysku twardego lub dysku SSD w razie jego 

awarii. 

10. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, 

lub katalog producenta, (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, 

numer katalogowy, charakterystykę produktu) oraz dokładne nazwy oraz wersje oferowanego 

oprogramowania/licencji pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 
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wymaganiami Zamawiającego.  

11. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 

związane z serwisie – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. 

12. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji 

po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

13. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie mogą posiadać założonych kontraktów 

serwisowych na inne podmioty, wyprodukowane zostały nie dawniej niż 9 miesięcy przed 

terminem dostarczenia. 

14. Zamawiający wymaga aby przedmiotowe urządzenia posiadały gwarancję producenta i najpóźniej 

w dniu dostawy Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty gwarancyjne. 

15. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach realizacji Umowy 

dostarczy wraz z urządzeniami dokument wystawiony przez producenta sprzętu lub jego 

oficjalnego przedstawiciela potwierdzający, że dostarczony sprzęt jest zarejestrowany na 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez 

Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw 

autorskich osób trzecich. 

17. Wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym dokumencie muszą zostać spełnione w 

aktualnie dostępnych komercyjnie rozwiązaniach oprogramowania i sprzętu. Nie dopuszcza się 

możliwości, że wykonawca określi przyszłą wersję oprogramowania lub sprzętu, która będzie 

spełniać daną wyspecyfikowaną funkcjonalność. 

18. W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową, 

Zamawiający jest uprawniony do: zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o 

potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych 

danych umożliwiających weryfikację), oraz zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub 

wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z 

umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych. 

19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółową specyfikacją ilościową, oraz 

wymaganiami Zamawiającego określa „Opis przedmiotu zamówienia” który jest załącznikiem 

nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

20. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika zamówień CPV: 

32420000-3 urządzenia sieciowe, 48821000-9 serwery sieciowe 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 23.04.2019 r  

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

2. Zaleca się porozumiewanie drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: M.Olszewska@itl.waw.pl  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Przed złożeniem ofert Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu uwagi co do treści 

niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający uwzględniając przesłane 

uwagi może dokonać zmiany treści Zaproszenia oraz odpowiednio wydłużyć termin składania 

ofert. 

5. Do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym i merytorycznym jest:  

 Małgorzata Olszewska tel. 22 5128-207, e-mail: M.Olszewska@itl.waw.pl  

 strona internetowa Zamawiającego: www.itl.waw.pl  

 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: https://bip.itl.waw.pl  

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. 

2. Wykonawca musi załączyć do oferty „Opis spełnienia wymagań” zgodnie z opz załącznik 

nr 1 do Zaproszenia. 

3. Oferta musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia. 

mailto:M.Olszewska@itl.waw.pl
mailto:M.Olszewska@itl.waw.pl
http://www.itl.waw.pl/
https://bip.itl.waw.pl/
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4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis techniczny i/lub 

funkcjonalny, lub katalog producenta, (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, 

model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu) oraz dokładne nazwy oraz 

wersje oferowanego oprogramowania/licencji pozwalające na ocenę zgodności oferowanego 

przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania 

jej przez pełnomocnika. 

6. Oferta musi być napisana w języku polskim i złożona w formie pisemnej lub pocztą 

elektroniczną na adres wskazany w Zaproszeniu. 

7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

8. Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy, iż informacje 

związane z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 

2018 r., poz. 419 ze zm.) nie mogą być udostępnione. 

9. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN). 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z 

wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Zaproszeniu wraz z załącznikami. 

VII. Miejsce oraz sposób i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: M.Olszewska@itl.waw.pl   

w terminie do dnia 12.04.2019 r do godz. 12.00. 

2. Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych istotnych 

elementach złożonych ofert Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej.  

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie 

indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. transport, ubezpieczenie, uruchomienie, 

przetestowanie, szkolenie pracowników i inne), podatki, koszty gwarancyjne, w miejscu 

dostawy oraz rabaty, upusty itp. których Wykonawca zamierza udzielić. 

2. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji 

Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców 

skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2018 

poz. 2174 ze zm.), doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT. 

Dotyczy wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku 

VAT), importu towarów (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT) bądź importu usług 

(art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT) w przypadku Wykonawców spoza terytorium 

RP oraz dostawy towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o podatku o VAT, do 

którego stosuje się tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w przypadku 

Wykonawców krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku VAT). W przypadku 

zawarcia Umowy obejmującej transakcję (zamówienie), do których znajdzie zastosowanie 

tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, Wykonawca ma obowiązek umieścić na 

wystawianej przez niego fakturze stosowną adnotację „odwrotne obciążenie VAT” (art. 

106e ust. 1 pkt 18 ww. ustawy). 

4. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za 

całość przedmiotu zamówienia. 

5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 

zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy. 

IX. Opis czynności i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

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

postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert cenę przedmiotu 

zamówienia. 

mailto:M.Olszewska@itl.waw.pl
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2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, jak również negocjować treść i ceny ofert z zachowaniem 

zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców. 

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zaproszenia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności jeżeli została złożona po upływie 

terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami Zaproszenia, bądź zaistnieją inne 

uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez: 

1) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,  

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca  

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

2) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa powyżej; 

3) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

5) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października  

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2018 poz. 703 ze zm.); 

6) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 2344 ze zm.); 

8) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

9) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego 
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lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiający m, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 

ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

10) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności jeżeli nie 

zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, albo cena 

najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące 

nieważnością umowy w sprawie zamówienia. 

7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o 

rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne. 

X. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia Umowy.  

Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z 

którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. 

XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Instytut 
Łączności - PIB informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 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.p 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 
„dostawy i instalacji serwerów modułowych i przełączników sieciowych do Instytutu Łączności – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, nr sprawy: DZ/17/2019. 

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 PZP. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres: co najmniej 

4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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. 

Jednocześnie Instytut Łączności-PIB przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w 
związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego 
udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 
ust. 5 RODO. 
 
Warszawa, dnia 09.04.2019 r. 
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