
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa laptopów w podziale zamówienia na 5 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.3.) Oddział zamawiającego: IPI PAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kazimierza 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-248

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22-380-05-00

1.5.8.) Numer faksu: +48 22-38-00-510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ipi@ipipan.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ipipan.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa laptopów w podziale zamówienia na 5 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5edab502-c773-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00074257/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-07 13:40

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068492/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 5 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ipipan.waw.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ipipan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu, komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy zakupowej „e-zamawiający” 2.Wymagania sprzętowo- aplikacyjne 1) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 ,
Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa
obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący
pliki w formacie .pdf. 3. Zasady korzystania z Platformy „e-zamawiający” 1) Zgłoszenie do
postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Instytutu
Podstaw Informatyki PAN; 2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie
przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z
obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3) Po założeniu konta Wykonawca ma
możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce „Oferty".
Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie
docelowego pliku, który ma zostać wczytany do systemu. 5) Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych
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informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj
dokument" lub z wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić
dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja” dotyczących
wyjaśnienia treści SWZ. W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże
określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te winny być zawarte w odrębnym
dokumencie i dokument ten należy złożyć poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” wskazując
typ dokumentu: „Tajemnica przedsiębiorstwa”, 4. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
Dokumenty o objętości każdego z plików do 100 MB mogą być składane w formacie: rtf, pdf, odt, doc,
docx. Zasady podpisywania dokumentów elektronicznych 1) dokumenty, o których mowa w Rozdziale
XIV ust. 1 i 2, opatrywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym poza Platformą. 2) W przypadku podpisu kwalifikowanego: a) dokumenty w
formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES i wybierać typ otoczony; b) inne formaty plików (
np. doc, docx, xls, xlsx..) należy podpisywać formatem XAdES oraz zaleca się typ podpisu otoczony.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedziba w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza
5 (dalej IPI PAN), instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w IPI PAN: Inspektor Ochrony Danych, Instytut
Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, adres e-mail: iod@ipipan.waw.pl.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego
zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub
art. RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna,
której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie. W świetle powyższego
Wykonawca, na druku Formularzy ofertowych, stanowiących Załączniki nr 2.1-2.5 do SWZ,
zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w
art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr EA/ZP-1/5/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 135470,00
PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa komputerów mobilnych które będą
wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do
Internetu oraz poczty elektronicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z
wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzu wymaganych
parametrów technicznych, który stanowi Załączniki nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pamięć RAM
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4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia jest Załącznik nr 4 do SWZ,
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający
wymaga złożenia niżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia. 
2. Środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia jest Załącznik nr 4 do SWZ,
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
3. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w okolicznościach określonych w Rozdziale XIX ust. 1 pkt 1,
2, 5 lub 8-12 (art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7‒10 ustawy) na podstawie treści
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 Rozdz. XIX, w
ocenie Zamawiającego nie będą wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy
Wykonawcę.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami
związanymi z realizacją zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą:
1) karty katalogowej oferowanego urządzenia, instrukcji obsługi lub innego dokumentu
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzających zgodność
deklarowanych parametrów technicznych i funkcjonalnych z cechami określonymi w Formularzu
wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
2) certyfikatów, deklaracji, potwierdzeń określonych w formularzu wymaganych parametrów
technicznych, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ
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3) oświadczenia i dokumentu w zakresie usług serwisowych realizowanych w okresie gwarancji,
potwierdzających warunki gwarancji określone w Formularzu wymaganych parametrów
technicznych, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron
internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych
urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim, a w przypadku
innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w ust. 1 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający
wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Środki dowodowe, określone
w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu, jeżeli:
1) oferta podlega odrzuceniu;
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów.
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, w przypadku:
1) zmiany modelu oferowanego sprzętu, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi 
w przypadku, gdy model sprzętu został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem
należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany,
lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej w
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umowie,
2) zmiany modelu, gdy model sprzętu został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez
producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany oferowanego urządzenia,
na urządzenie posiadające co najmniej parametry takie jak model oferowany i z punktu widzenia
technicznego lub technologicznego zapewnia uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego
funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie,
3) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ipipan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-14

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00074257/01 z dnia 2021-06-07

2021-06-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
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