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Warszawa: Dostawa dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego wraz z akcesoriami 

i oprogramowaniem 

Numer ogłoszenia: 293082 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Lotnictwa , al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, 

woj. mazowieckie, tel. 022 8460011, faks 022 8466567. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i 

ogłoszenia) 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch kamer do 

filmowania szybkoklatkowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot 

zamówienia obejmuje zakup urządzeń, dostawę do siedziby Zamawiającego, uruchomienie, 

przeszkolenie minimum 4 pracowników w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania. 

2.Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniami dokumentację techniczna kamer, 

oprogramowania i akcesoriów w języku polskim i/lub angielskim. 3.Cena podana w 

formularzu cenowym musi obejmować wszystkie wymienione wyżej elementy. 

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

Parametry określone w tym załączniku są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. 

5.Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego mieszcząca się w Warszawie przy Al. 

Krakowskiej 110/114. 6.Zalecane jest, aby centrum serwisowe znajdowało się na terenie 

Polski. 7.Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca dostarczył specyfikację 



techniczną oferowanych kamer, akcesoriów i oprogramowania celem potwierdzenia, że 

spełniają one wymagania OPZ. Ww. specyfikacja będzie stanowić załącznik do umowy. 

8.Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, musi odpowiadać 

standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążone żadnymi prawami na rzecz 

osób trzecich oraz musi spełniać wymagania Zamawiającego. 9.Jeżeli w niniejszym opisie 

przedmiotu zamówienia zostało wskazane bezpośrednio lub pośrednio pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) urządzeń, elementów składowych urządzenia lub 

oprogramowania oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający 

dopuszcza oferowanie elementów składowych urządzenia równoważnych pod warunkiem, że 

zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie 

przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ tj. spełniających wymagania techniczne, 

funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub 

lepsze. 10.Jeżeli w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, 

dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm równoważnych dopuszczonych do 

stosowania na terenie Unii Europejskiej, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie 

standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach. 

11.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w dwóch częściach: Część I: dostawa 

kamery nr 1 - kamera z możliwością rejestrowania obrazu z prędkością minimum 16 000 

klatek na sekundę Część II: dostawa kamery nr 2 - kamera z możliwością rejestrowania 

obrazu z prędkością minimum 1 000 000 klatek na sekundę. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, które zostanie 

udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamówienie 

uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu 

warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość 

zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 20% wartości zamówienia 

podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 49. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie 

wykonali co najmniej 1 dostawę kamery/kamer do filmowania szybko 

klatkowego: a.dla części I: o prędkości rejestracji minimum 16 000 klatek na 

sekundę o wartości co najmniej 380 000,00 zł brutto b.dla części II: o 

prędkości rejestracji minimum 1 000 000 klatek na sekundę o wartości co 

najmniej 400 000,00 zł brutto 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 40 

 2 - termin realizacji - 40 

 3 - termin gwarancji - 20 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian 

w umowie w przypadku: 1.gdy nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia 

określonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, spowodowanych 

obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego lub czynnikami 

niezależnymi od Wykonawcy, w wyniku których zrealizowanie przedmiotu zamówienia nie 

będzie możliwe w terminie określonym w rozdziale VII powyżej, z zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 2.zmiany warunków i sposobu płatności 

wynagrodzenia - bez zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, 3.możliwości zastosowania 

nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub 

technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, bez zmiany wynagrodzenia za 

realizację przedmiotu zamówienia. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować 

rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu 

widzenia kosztów utrzymania, wydajności lub wyższej użyteczności. 4.zmian technologii lub 

parametrów charakterystycznych dla danego elementu składowego przedmiotu umowy, 

wprowadzonych na wniosek wykonawcy, zatwierdzony przez zamawiającego z 

zastrzeżeniem, że nie spowoduje ona zmiany wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy 

oraz że zmiana technologii lub parametrów nie spowoduje uszczerbku dla jakości przedmiotu 



umowy. 5.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na koszt wykonania zamówienia tj. zmiany w zakresie: wysokości stawki podatku od 

towarów i usług VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz.U. z 2002, Nr 16 poz. 1679 z późn. zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia) 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut 

Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, budynek X2, I piętro, pokój 1.1B. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 10.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-

256 Warszawa, budynek X2, I piętro, pokój 1.1B. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1) Część I: dostawa kamery nr 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kamera z 

możliwością rejestrowania obrazu z prędkością minimum 16 000 klatek na sekundę. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 49. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 40 

o 2. termin realizacji - 40 

o 3. termin gwarancji - 20 

 

 
 


