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Numer sprawy: DGA/13/10 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej w skrócie SIWZ 

 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI 
Państwowy Instytut Badawczy 
Ul. Szachowa 1 
04-894 Warszawa 
Strona: www.itl.waw.pl.  
E-mail : info@itl.waw.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ, „PZP”(Dz. U. z 
2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.; tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., 
Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) 

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964r – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93, z późn. zm.) 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu 

komputerowego dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Warszawie. 

 
2. Zakres zamówienia obejmuje: 

Część I zamówienia (zadanie 1) 
a) notebooki – 17 szt, 
b) stacje dokujące – 12 szt, 
c) komputery stacjonarne – 14 szt 
 

Część II zamówienia (zadanie 2) 
a) monitor – 1 szt, 

 
Część III zamówienia (zadanie 3) 

a) PenDrive – 17 szt, 
 

Część IV zamówienia (zadanie 4) 
a) zasilacze awaryjne – 8 szt, 
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Część V zamówienia (zadanie 5) 
a) skanery – 2 szt, 
 

Część VI zamówienia (zadanie 6) 
a) urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt, 
 

Część VII zamówienia (zadanie 7) 
a) serwer wirtualizacyjny – 1 szt, 
 

Część VIII zamówienia (zadanie 8) 
a) serwer backupu – 1 szt, 
 

Część IX zamówienia (zadanie 9) 
a) pamięci – 21 szt, 
 

Część X zamówienia (zadanie 10) 
a) projektory – 4 szt, 

 
Część XI zamówienia (zadanie 11) 

a) dyski twarde zewnętrzne – 2 szt, 
 

Część XII zamówienia (zadanie 12) 
a) stacje dokujące (rozbudowa sprzętu DELL) – 2 szt, 

 
Część XIII zamówienia (zadanie 13) 

a) wewnętrzne nagrywarki DVD – 2 szt, 
b) switch – 2 szt, 
c) kamery USB – 2 szt, 

 
Część XIV zamówienia (zadanie 14) 

a) komputer do prac multimedialnych – 1 szt, 
b) zestaw do wizualizacji 3D – 2 szt, 
 
3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. VI ppkt 1 SIWZ terminie 

tj. do 40 dni licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy. 
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego 

określonymi w załączniku nr A do SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego 
szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne wedle wzoru załącznik nr 2 do formularza 
oferty, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów i urządzeń oraz ich 
parametrów z wymogami SIWZ. 

5. Wykonawca musi zaoferować okres gwarancyjny obejmujący całość lub część przedmiotu 
zamówienia, liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia, wraz z nieodpłatną (wliczoną w 
cenę oferty) bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie 
gwarancyjnym w miejscu użytkowania, realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające 
stosowną autoryzację producenta. 

6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć 
ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, 
stanowiące integralną część SIWZ. 

7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki 
przedstawione w SIWZ. 

8. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
30213100-6 komputery przenośne, 30237200-1 akcesoria komputerowe, 30213300-8 komputer 
biurkowy, 30231300-0 monitory ekranowe, 30234500-3 pamięci do przechowywania danych, 
30237280-5 akcesoria zasilające, 30216110-0 skanery komputerowe, 30232110-8 drukarki 
laserowe, 48822000-6 serwery komputerowe, 30236110-6 pamięci o dostępie swobodnym 
(RAM), 32322000-6 urządzenia multimedialne, 30234100-9 dysk magnetyczny, 30233153-8 
urządzenia do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo 
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(DVD), 30212100-9 mikrokomputerowe jednostki przetwarzające, 30237240-3 kamera 
internetowa, 30200000-1 urządzenia komputerowe. 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe minimalnych 
parametrów technicznych zawiera załącznik nr A do SIWZ. 

 
Wymogi Zamawiającego i dodatkowe informacje: 
1. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować całość lub część przedmiotu 

zamówienia. 
2. Wykonawca musi skalkulować w cenie urządzeń koszty dostarczenia. 
3. Certyfikaty bezpieczeństwa – znak CE (kopie certyfikatu lub deklaracji zgodności należy 

dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. 
4. Wymagania dotyczące gwarancji i realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy 

(załącznik nr 4 do formularza oferty) stanowiącym integralną część SIWZ. 
 
Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w imieniu Zamawiającego, 
stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, 
dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej 
www.itl.waw.pl; http://bip.itl.waw.pl i może być przekazywany nieodpłatnie w formie elektronicznej (e-
mail). Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość 
powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej – SIWZ jest nieodpłatna a 
Wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 
 
IV. Części zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części (zadań) 14 

 
V. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VI. Termin wykonania zamówienia. 

5. Wymagany termin dostawy: do 40 dni licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania 
umowy. 

6. Zamawiający zaznacza, że dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji. 
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania. 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu 
o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty 
będącego integralną częścią SIWZ. 
2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, 

dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu dostaw i oświadczenia 
uprzednich odbiorców o ich należytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, 
że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. dostarczył sprzęt o 
wartości nie mniejszej niż brutto 250 000 zł (PLN) brutto, w ramach nieograniczonej liczby 
dostaw. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione dostawy wykonał należycie 
załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a w wykazie podać ich wartość, 
przedmiot (zakres, rodzaj), datę (y) wykonania i odbiorcę (ów). 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu 
o wykaz dostaw, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowi 
załącznik nr 6 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.  
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz 
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ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów).  
3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na 

realizację zamówienia. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu 
o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty 
będącego integralną częścią SIWZ. 
4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu 
o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty 
będącego integralną częścią SIWZ. 
5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu 
o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty 
będącego integralną częścią SIWZ. 

 
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania. 

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 
ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1-4 ustawy PZP (według wzoru – załącznik nr 3 do formularza oferty), 

b) wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw wraz z oświadczeniami i dokumentami 
potwierdzającymi ich należyte wykonanie (według wzoru – załącznik nr 6 do formularza oferty), 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 
1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru – załącznik nr 3 do formularza 
oferty), 

b) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
PZP; w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z 
nich – przy czym wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych, 

c) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego o 
nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, 
odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka osób fizycznych lub podmiotów 
działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 

d) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie o uzyskaniu przewidzianego 
prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 
całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka osób fizycznych lub 
podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 

e) aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą wszystkich osób 
fizycznych będących Wykonawcami lub wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych 
będących Wykonawcami, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy PZP; gdy ofertę 
składa kilka osób fizycznych lub podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich, 

f) aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą podmiotów 
zbiorowych, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku gdy ofertę 
składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 

3. W przypadku, gdy u Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Polski osoby, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, 



 

 

 5 

Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje 
się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, 
zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt VIII: 

1) ppkt. 2 a-f SIWZ, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert). 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 
że 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); 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6 
miesiące przed upływem terminu składania ofert); 

2) ppkt. 2 lit e SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
Przy czym, gdy ofertę składa kilka osób fizycznych lub podmiotów działających wspólnie, złożenie 
kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy każdego z nich. 

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych powyżej w pkt VIII, ppkt. 4, 1) a-c i 2) 
SIWZ, Wykonawca może je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6. Dokumenty o których mowa w pkt. VIII, ppkt. 4 i 5 SIWZ muszą być złożone w postaci oryginału 
lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem. 

7. w przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ 
dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku p[podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać 
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeżeli 
przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich 
prawdziwości). 

Wszystkie dokumenty, składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
mogą być składane zarówno w formie oryginału jak i kopii poświadczonej przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem. Wyjątek dotyczy jedynie dwóch kategorii dokumentów, które muszą być 
zawsze złożone w oryginale, tj,  

• pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

• oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 44 Pzp. 
 
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego albo faxu lub 

drogą elektroniczną, z tym że oferta musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu 
składania ofert. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo 
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drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Pytania muszą być skierowane na adres: 

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

4. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie 
formalnym jest: 

stanowisko: kierownik działu 

imię i nazwisko Małgorzata Olszewska e-mail: M.Olszewska@itl.waw.pl       w godz: 9.00 - 14.00  

tel. + 48 (22) 5128 - 207 

fax.  + 48 (22) 5128 – 110 

5. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie 
merytorycznym jest: 

Grzegorz Wójcik tel.+ 48 (22) 5128-175, e-mail: G.Wojcik@itl.waw.pl 

Marcin Kosewski tel. .+ 48 (22) 5128-678, e-mail: M.Kosewski@itl.waw.pl 

6. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: 

stanowisko: starszy technik 

imię i nazwisko Stanisława Andrzejak e-mail: S.Andrzejak@itl.waw.pl            w godz: 9.00 - 14.00  

tel. + 48 (22) 5128 - 605 

fax.  + 48 (22) 5128 - 110 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

8.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jednak nie później niż: 
• na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. IX ppkt 8 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

10. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie (http://bip.itl.waw.pl 

11. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na 
zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł 
zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a 
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie 
internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

13. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ 
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający: 

• Przekazuje Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, 
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania drogą elektroniczną, zgodnie z formą i 
procedurami wskazanymi na stronie internetowej, określonej w dyrektywie, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust 8 ustawy PZP. 

• Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza 
na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie. 



 

 

 7 

• O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 

• W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Natomiast, jeżeli 
zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu 
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich 
spełnienia, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we 
wnioskach lub ofertach, z tym, że w postępowaniach których wartość jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, termin składania: 

- ofert nie krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych 
Wspólnot Europejskich – w trybie przetargu nieograniczonego; 

• Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swej siedzibie 
oraz stronie internetowej. 

 
X. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien 
wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 5 000, 00 zł PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 
PLN). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

• pieniądzu; 

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

• gwarancjach bankowych; 

• gwarancjach ubezpieczeniowych; 

• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit.b 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego 
35106000760000321000153786 Bank: BPH S.A Oddział w Warszawie. 

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

5. zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się 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. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1).Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

• odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; 

2).Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie 
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złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium 
w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z 
ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie 
żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 

 
XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość lub część 
przedmiotu zamówienia. 

2. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę (netto i brutto) dla całości lub części przedmiotu 
zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia złożyć wraz z ofertą. 
4. Wykonawca musi dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i /lub funkcjonalne, 

pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów i urządzeń oraz ich parametrów z 
wymaganiami SIWZ- wedle wzoru załącznik nr 2 do formularza oferty. 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom – wedle wzoru załącznik nr 5 do formularza oferty. 

6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami 
od 1 do 6, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu opisanych w pkt VII SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt. VIII SIWZ,  
( wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym może 
podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy). 

7. W przypadku dokumentów, o ile są wymagane, potwierdzające doświadczenie w realizacji robót, 
usług bądź dostaw, ich wykazu, oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, bądź polisy ubezpieczeniowej, 
wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną 
przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego 
kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert. 

8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

9. Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej 
przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione, przy czym dotyczy to 
również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników 
konsorcjum. 

10. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, 
pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

• Wykonawcy występujący wspólnie ( konsorcjum) muszą upoważnić jednego spośród 
siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być 
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych 
przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym 
pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy. 

11. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami powinna być sporządzona przez 
Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 

12. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych 
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w niniejszej SIWZ. 
13. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich 

informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 
14. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo 

czytelnym pismem odręcznym. 
15. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) 

podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Instytut Łączności 
Państwowy Instytut Badawczy 
Ul. Szachowa 1 
04-894 Warszawa 
Pokój nr 146 (budynek główny - kancelaria) 
do dnia 07.06.2010r do godz. 12.00 
 

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez  
otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres  
podany w pkt XIII. 1. SIWZ, oraz oznaczyć następująco:„ Oferta na zakup i dostawę sprzętu 
komputerowego” - nie otwierać przed godz. 12.15, dnia 07.06.2010r” oraz opatrzyć kopertę 
pieczęcią adresową Wykonawcy. 
 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty  
przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie 
terminu składania ofert. 

 
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego 

Instytut Łączności 
Państwowy Instytut Badawczy 
Ul. Szachowa 1 
04-894 Warszawa 
Pokój nr 167 (budynek główny) 
dnia 07.06.2010r o godz. 12.15 
 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom kwotę,  
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości przedmiotu zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków  
płatności zawartych w poszczególnych ofertach dla całości przedmiotu zamówienia. 

9. Informacje o których mowa w pkt 7 i 8 SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  
treści złożonych ofert odpowiednio dla całości lub części przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

12.  Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w 
art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP. 
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13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 
ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy PZP. 

14.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z 
przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP. 

15. Zamawiający niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej zamieszcza informacje, o których 
mowa w pkt. XIII , ppkt 14 i 15 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty wyrażoną w PLN za realizację całości lub części 
przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w niniejszej SIWZ i jej 
załącznikach oraz przy uwzględnieniu doświadczenia i wiedzy zawodowej Wykonawcy, jak i 
wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (pakowanie, ubezpieczenie) 
koszty gwarancyjne, podatki, cła oraz rabaty, upusty itp. których Wykonawca zamierza udzielić. 

2. Ponadto w cenie oferty Wykonawca winien również uwzględniać wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszt dostawy przedmiotu zamówienia do 
siedziby Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. 
Szachowej 1. 

3. Nie przewiduje się waloryzacji cen przez okres trwania umowy. 
4. Wszystkie ceny powinny być podawane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a 

płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą wykonawcy, w terminie 21 dni od daty 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

6. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony 
umowy. 

7. Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od daty 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę niezależnie w każdym zadaniu, spośród ważnych ofert 
złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie 
kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. 
 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

• Cena brutto - 100% 
 

2. Wzór do obliczenia ceny: 
 

Cena minimalna brutto  
Wc=----------------------------------- x 10 

Cena oferty badanej  
 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę od jednego 
członka komisji wynosi 10. 
 

3. Po dokonaniu oceny ofert, punkty przyznane przez każdego członka komisji zostaną 
zsumowane, a następnie przemnożone przez wagę kryterium. 

4. Tak uzyskana ocena za kryterium stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 
 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 
• aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. na 

przykład odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
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gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z ofertą (w przypadku gdy ofertę 
składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub 
emailem bądź 15 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt. XVII 2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy 
PZP. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1-7 ustawy PZP.  

 
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
Postanowienia umowy zawarto w: 

• wzorze umowy, który stanowi - załącznik nr 4. 
 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis 
najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do 
odwołania. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 
7.1. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, 
tj. faksem lub emailem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne”, 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie: 
8.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 
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wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust 8 , tzw. „progi unijne”, 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8 i 9 wnosi się: 
9.1. W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 , tzw. „progi unijne” – w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie 
zaprosił Wykonawcy do złożenia ofert w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia,  
10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 

a)  nie opublikował w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia,  

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 
lub termin składania wniosków. 

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

13. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 
przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ja również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie 
o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego. 

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując na stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 
stron. 

17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod 
rygorem wykluczenia z postępowania , do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego 
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie 
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego 
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

19. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 14 nie mogą następnie korzystać ze środków 
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu 
albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 

20. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. 
– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli 
ustawa PZP nie stanowi inaczej. 

21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

22. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
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w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi 
uiszcza się opłatę. 

23. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania 
ani  występować z nowymi żądaniami. 

24. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w 
dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP. 

 
XXI. Informacja o umowie ramowej 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
 

XXII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
 
XXIV. Adres poczty elektronicznej, lub strony internetowej zamawiającego z uwagi na fakt, iż 
dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. 

1. Adres poczty elektronicznej: m.olszewska@itl.waw.pl 
2. Adres strony internetowej: www.itl.waw.pl, http://bip.itl.waw.pl 
 

XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą. 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 
 
XXVI. Informacja dotycząca aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, 
 

XXVII. Informacja na temat kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  
 

XXVIII. Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
 
XXIX. Informacja na temat podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 
XXX. Ogłoszenia wyników przetargu 
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XXXI. Załączniki: 
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 

• Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SIWZ, 

• formularz ofertowy, 

• formularz cenowy – załącznik nr 1 do formularza oferty, 

•••• opis oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do formularza oferty, 

• oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3 do formularza oferty, 

• wzór umowy (fakultatywnie) - załącznik nr 4 do formularza oferty, 

• wykaz podwykonawców – załącznik nr 5 do formularza oferty, 

• wykaz dostaw wykonawcy – załącznik nr 6 do formularza oferty. 
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Warszawa, dnia 22.04.2010r 

_____________________________ 
pieczęć i podpis osoby uprawnione 


