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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 

www.ilot.edu.pl 

 

Warszawa: Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania z licencjami oraz 

urządzeń wielofunkcyjnych 
Numer ogłoszenia: 149305 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015 

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. 

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 sprzętu informatycznego, 

oprogramowania z licencjami oraz urządzeń wielofunkcyjnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania z licencjami oraz 

urządzeń wielofunkcyjnych. 2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego mieszcząca się w Warszawie 

przy Al. Krakowskiej 110/114. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do 
SIWZ. 4. 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 niegorszych od założonych w 
opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ tj. spełniających wymagania techniczne, 

funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze. 5. 
Jeżeli w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest 

stosowanie odpowiednich norm równoważnych, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie 

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

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6, 
30.23.60.00-2, 30.12.12.00-5, 31.22.40.00-2, 30.21.40.00-2, 30.23.30.00-1, 30.23.40.00-8, 

30.23.70.00-9, 30.12.51.20-8, 30.23.21.10-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi: 12 000 PLN (dwanaście tysięcy 

złotych). 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie 

dokonana na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 dostawę sprzętu 

informatycznego, w tym urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania, o wartości nie 
mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie 

dokonana na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie 
dokonana na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie 
dokonana na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty 

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, 
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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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju 
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 6. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 7. Jeżeli Wykonawca, w dokumentach przedłożonych na potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.2) wykazał, że polega na 
zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne 

zobowiązanie zawiera w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 2) 
oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca); 3) treść oświadczenia woli 

udostępniającego zasoby zawierająca: a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich 
wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; b) okres, na jaki zasoby będą 

udostępnione Wykonawcy; c) charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z 

podmiotem udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
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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 - 90 

 2 - Termin dostawy - 5 

 3 - Okres gwarancji urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego (typ I i II) - 5 

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 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego w przypadku: 1) zmiany elementów składowych sprzętu 

informatycznego i urządzeń na elementy o lepszych parametrach z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 
określone przez Wykonawcę w ofercie za dostawę sprzętu informatycznego lub urządzenia nie ulegnie 

zwiększeniu, a zastosowanie nowego elementu składowego nie wpłynie negatywnie na ich wydajność, 
użyteczność i jakość; 2) 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 określonym terminie, z 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie; 3) zmiany warunków i sposobu 
płatności wynagrodzenia bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 4) 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; 5) 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; 6) 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 2002 r. 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. W przypadku 
zaistnienia ww. zmiany przepisów zmianę dokonuje się na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Zamawiający nie zaakceptuje takiej zmiany w przypadku gdy będzie ona niezgodna 
z ww. zmianami w przepisach prawa. W przypadku zaakceptowania zmiany przez Zamawiającego 

będzie ona obowiązywać od dnia podpisania aneksu przez strony umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.ilot.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut 

Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 21.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut 

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

http://www.ilot.edu.pl/
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

zamówienie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z umowy w zależności od tego, która przesłanka nastąpi pierwsza. 2. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 1) W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub 

dokumenty, o których mowa w rozdziale X-XI SIWZ, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji /Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm./, Wykonawca winien w sposób niebudzący 
wątpliwości do upływu terminu składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie 

mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 

ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w 
ofercie. 2) W przypadku zastrzeżenia w ofercie części informacji/dokumentów jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnych wyjaśnień w 
następującym zakresie: a) jaki krąg osób/podmiotów w ramach struktury organizacyjnej Wykonawcy 

ma dostęp do informacji/dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę jako tajemnica 

przedsiębiorstwa? W przypadku gdy krąg osób posiadających dostęp do zastrzeżonych 
informacji/dokumentów został ograniczony do grona osób, które mają dostęp do tych materiałów, to 

czy osoby te zostały pisemnie zobowiązane do zachowania w poufności tych informacji (umowa, 
pisemne zobowiązanie, procedury) oraz czy to zobowiązanie/procedury przewiduje sankcję za 

niedochowanie poufności. W przypadku istnienia zobowiązania lub stosownych procedur należy 
wykazać ich istnienie za pośrednictwem stosownych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

fakt zawarcia zobowiązania/wdrożenia procedur; b) w jaki sposób są zabezpieczone przed 

ujawnieniem informacje/dokumenty w miejscu ich przechowywania przez Wykonawcę? Czy są one 
przechowywane w miejscach o ograniczonym dostępie? Jeżeli tak, należy wskazać wszystkie podjęte 

środki ochrony przed ich nieuprawnionym ujawnieniem; c) czy zastrzeżone informacje/dokumenty 
są/były upubliczniane przez Wykonawcę w przeszłości za pośrednictwem stron internetowych, 

folderów i innych nośników informacji? d) czy zastrzeżone informacje/dokumenty były uzyskane w 

wyniku uczestnictwa w jawnych publicznych postępowaniach finansowanych ze środków publicznych, 
w tym postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego? e) w przypadku realizacji zamówienia 

przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia/ z udziałem osób trzecich, 
informacje w zakresie określonym w pkt. 1-4) należy odnieść również do tych podmiotów; 3) W 

przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wyczerpujących wyjaśnień w ww. zakresie lub z 

przedłożonych wyjaśnień nie będzie wynikało, że zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji /Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm./ Zamawiający może wezwać do dalszych 
wyjaśnień, czy przedłożone informacje/dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 3. 

Przedmiot zamówienia w zakresie dostawy: urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych typ II oraz 
drukarek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby projektu 

Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i 

Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych 
silników turbinowych, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.. 

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 

 


