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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Instytut Geodezji i Kartografii 

ul. Modzelewskiego 27 

02-679 Warszawa 

tel.: +48 22 329-19-00 

fax: +48 22 329-19-50 

e-mail: oferty@igik.edu.pl 

www.igik.edu.pl 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia „ustawą”. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, tj. urządzenia typu NAS do 

przechowywania danych, przełącznik sieciowy, dyski HDD, kable Cat6A 10G UTP Ethernet 

Network Patch Cable, stacje komputerowe, kontroler SATA III PCI Express oraz pamięć 

RAM. 

2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części: 

a) część 1: dostawa urządzeń typu NAS do przechowywania danych, przełącznik 

sieciowy, dyski HDD oraz kable na potrzeby projektu EPOS; 

b) część 2: dostawa stacji komputerowych, dysków HDD, pamięć RAM oraz kontroler 

SATA III CPI Express. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika 

Zamówień: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe. 

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony 

w art. 22 ust. 1 pkt. 1) ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 

ustawy. 

2. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaakceptowali wszystkie 

warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zapisy umieszczone we 

wzorze umowy. 

4. Wykonawcy, którzy nie spełnią wyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni 

z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez 

nich oferty zostaną odrzucone. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 

lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

http://www.igik.edu.pl/
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współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę: 

1) 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. poz. 978, z późn. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 

ustawy z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

Zamawiający wymaga załączenia do Oferty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy podpisane przez osoby 

uprawnione do jego reprezentowania, będące Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji i informacji 

o działalności gospodarczej; 

3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami drogą elektroniczną.  

2. Korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 

na adres mailowy ofert@igik.edu.pl. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT
mailto:ofert@igik.edu.pl
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3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania są: 

a) w sprawach procedury zamówień publicznych:  

Katarzyna Jagiełło 

katarzyna.jagiello@igik.edu.pl 

b) w sprawach merytorycznych:  

Jerzy Sus 

jerzy.sus@igik.edu.pl 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Oferta ma być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, na papierze przy użyciu nośnika 

pisma nie ulegającego usunięciu, czytelną i trwałą techniką. 

3. Ceny podane w ofercie powinny być określone kwotowo i słownie. 

4. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje te należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie 

od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

Ustawy, to jest: nazwy oraz adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

5. W razie konieczności wprowadzenia zmian do złożonej oferty, Wykonawca swoje 

oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinien przesłać Zamawiającemu przed upływem 

terminu składania ofert opisanego tak jak oferta z dodatkiem „Zmiana”. 

6. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu do ich składania zostaną 

zwrócone Wykonawcom. 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2017 r. w wersji elektronicznej na adres 

email: oferty@igik.edu.pl. 

2. Ofertę składa Wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia 

w formie wskazanej w pkt. 1 nie później jednak niż na dwa dni przed terminem składania 

ofert. 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Na Formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia 

oraz kwotę podatku VAT. 

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena ma zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia wraz z dostawą do siedziby 

Zamawiającego. 

 

mailto:katarzyna.jagiello@igik.edu.pl
mailto:jerzy.sus@igik.edu.pl
mailto:oferty@igik.edu.pl


 5 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą 

okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy. Warunki te Zamawiający uzna za 

spełnione, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Zamawiający odrzuca każdą ofertę, w stosunku do której powstała choćby jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy. 

3. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a) zgodność z parametrami określonymi w SOPZ – waga kryterium 50%; 

b) cena – waga kryterium 45%; 

c) gwarancja – waga kryterium 5%. 

5. Wartość punktowa ceny będzie obliczana w następujący sposób: 

Cn 

----- x 100 = ...............punktów 

Co 

gdzie:  Cn - cena oferty najkorzystniejszej 

Co - cena oferty badanej 

6. Wartość zgodności z parametrami w SOPZ będzie obliczana w następujący sposób: 

maksymalna liczba punktów za każdy parametr poszczególnego sprzętu została określona w 

SOPZ w kolumnie „Liczba punktów”. 

7. Wartość punktowa gwarancji będzie obliczana w następujący sposób: maksymalna liczba 

punktów za niniejszy parametr każdego sprzętu została określona w SPOZ w kolumnie 

„Liczba punktów”. 

 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Wykonawca uzupełni wzór umowy o wymagane informacje, niezbędne do podpisania umowy, 

stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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2. 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. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

4. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

6. 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 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. 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 oferty w ramach dynamicznego 

systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

9. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

www.uzp.gov.pl 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

7. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający 

nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3: Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 4: Wzór umowy 

Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 

 


