INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5

tel.: +(48) 22-38-00-500
fax: +(48) 22-38-00-510
mail: ipi@ipipan.waw.pl
www.ipipan.waw.pl

ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa
tel. (+48) 22 380-05-00
fax (+48) 22 380-05-10

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr EA/ZP-1/5/21
Dostawa laptopów w podziale zamówienia na 5 części

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji
Kod CPV:
30213100-6 - komputery przenośne
Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 15 czerwiec 2021 r. do godziny 9:00
Termin otwarcia ofert: 15 czerwca 2021 r. o godzinie 14:00
Termin związania ofertą: do dnia 14 lipca 2021 r.

ZATWIERDZIŁ:
Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych
/podpisano elektronicznie/
Mgr Krzysztof Kossobudzki
Warszawa, 07.06.2021 r.
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Zamówienie współfinansowane ze środków:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej
Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Projekt: „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”,
nr projektu: POIR.04.02.00-00-D006/20,
Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-D006/20-00 z dnia 28.12.2020 r.
oraz
ze środków Narodowego Centrum Nauki, Projekt „Sztuczna Inteligencja na Sposób Wytłumaczalny
i Społeczny” (SAI), nr projektu: 2020/02/Y/ST6/00064.

Projekt: „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa
Numer tel.: (+48) 22 380-05-00
Adres poczty elektronicznej: ipi@ipipan.waw.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ipipan.waw.pl/

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://www.oneplace.marketplanet.pl/ i na subdomenie https://ipipan.ezamawiajacy.pl/

III. Tryb udzielenia zamówienia, informacje ogólne
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) [zwanej dalej także „pzp” lub „ustawą”].
2. Wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zwaną
dalej „SWZ”.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia, opis części zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów, zamówienie zostało podzielone na 5 części, zwane
dalej Częściami:
1)
2)
3)
4)
5)

Część 1: Dostawa laptopów typ 1 – 3 szt.
Część 2: Dostawa laptopów typ 2 – 4 szt.
Część 3: Dostawa laptopów typ 3 – 1 szt.
Część 4: Dostawa laptopów typ 4 – 1 szt.
Część 5: Dostawa laptopów typ 5 – 1 szt.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby laptopów
w zakresie poszczególnych Części zamówienia, zwanych dalej Częściami od 1 do 5, został określony w
Formularzu wymaganych parametrów technicznych, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Podstawą ustalenia wymaganej wydajności laptopów będzie liczba punktów uzyskanych w testach:
PassMark CPU Benchmarks, PassMark Video Card Benchmarks. Określone przez Zamawiającego (w
wymaganych parametrach technicznych) punktacje w testach PassMark dotyczą stanu na dzień 28
maja 2021 r. Zamawiający dołącza wyniki testów z dnia 28 maja 2021 r. i na ich podstawie będzie
dokonywał oceny parametrów. Wyniki testów do oceny parametrów stanowią załączniki nr 6.1-6.2. do
SWZ.
4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) dostawa przedmiotu zamówienia na adres: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii
Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa
2) Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania opakowań po dostarczonym przedmiocie
umowy
3) przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu potwierdzone Protokołem odbioru,
sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik do Projektowanych postanowień
umownych stanowiących zał. Nr 1 do SWZ.
5.
Nazwy i kody zamówienia
30213100-6 komputery przenośne.

według

Wspólnego

Słownika

Zamówień

(CPV):

VI. Podwykonawstwo
1. Wykonawca
może
powierzyć wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia
podwykonawcom
nie
zwalnia
Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VII. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie dostaw objętych
Częściami od 1 do 5 w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy, na warunkach określonych
w Projektowanych postanowieniach umowy.
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VIII. Okres gwarancji
1.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia objęty:

1) Częścią 1 na okres co najmniej 1 rok.
2) Częścią 2 na okres co najmniej 1 rok.
3) Częścią 3 na okres co najmniej 1 rok.
4) Częścią 4 na okres co najmniej 1 rok.
5) Częścią 5 na okres co najmniej 1 rok.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru sporządzonego wg
wzoru stanowiącego załącznik do Projektowanych postanowień umowy.

IX. Oferty częściowe, wariantowe
1. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia, zwane w SWZ Częściami
od 1 do 5.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 281
ust. 2 pkt 6 ustawy.

X. Zamówienia dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt 1 ustawy.

XI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Przyjmuje się, że projektowane postanowienia umowy określone w załączniku nr 1 do SWZ nie
zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń
w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące projektowanych
postanowień umowy zawartych w załączniku nr 1 do SWZ będą rozpatrywane w trybie jak dla
całej SWZ.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w
zakresie:
1) Zmiany modelu oferowanych laptopów z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w
przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym
do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich samych jak model oferowany,
lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie
ulegnie zmianie:
2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Projekt: „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”
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XII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem
publicznym.
Cały
proces
szyfrowania
ma
miejsce
na
stronie
https://oneplace.marketplanet.pl/.
3. Dokumenty, o objętości każdego z plików do 100 MB mogą być składane w formatach: rtf, pdf
,odt, doc, docx.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu MarketPlanet (dostępnego
pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/ i na subdomenie Instytutu Podstaw
Informatyki https://ipipan.ezamawiajacy.pl/ ).
5. Wykonawca
składa
swoją
ofertę
w
postępowaniu
na
subdomenie
https://ipipan.ezamawiajacy.pl/, która jest podstroną Instytutu Podstaw Informatyki na
portalu https://oneplace.marketplanet.pl/
6. Zasady korzystania z platformy “e-zamawiający” (https://oneplace.marketplanet.pl/)
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu
MarketPlanet
na
subdomenie
Instytutu
Podstaw
Informatyki;
https://ipipan.ezamawiajacy.pl/ , lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca może odnaleźć ogłoszenie na portalu https://oneplace.marketplanet.pl w
zakładce „Zapytania ofertowe”. Po kliknięciu na konkretne ogłoszenie, może złożyć
ofertę poprzez przycisk „Złóż ofertę”. Jeżeli Wykonawca nie jest zalogowany do
portalu, 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) Korzystając z subdomeny https://ipipan.ezamawiajacy.pl/
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4) , wykonawca loguje się poprzez zakładkę „Strefa Wykonawcy”. Następnie składa swoją
ofertę. Jeżeli Wykonawca nie jest zalogowany do portalu, 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”.
5) 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.
6) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie
wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych 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”, z zastrzeżeniem pkt 6.
7) Komunikacja pomiędzy Zamawiający, a Wykonawcą może również odbywać się za
pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@ipipan.waw.pl, w szczególności w
sprawach dotyczących wyjaśnienia treści SWZ.
8) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże określone
informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te winny być zawarte w
odrębnym dokumencie i dokument ten należy złożyć poprzez wybranie polecenia
„Dodaj dokument” wskazując typ dokumentu: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
9) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z
platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Market Planet tel. +48 (22) 25 72 223, e-mail:
ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta, na którą składa się Formularz ofertowy - Załącznik nr 2.1 – 2.5 do SWZ odpowiednio dla danej
Części zamówienia, musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formatach
danych przewidzianych w Rozdziale XII, które składa się na Platformie „e-zamawiający”, opisanej w tym
rozdziale. Co do zasady ww. dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, poza Platformą, przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do oferty na Platformie należy załączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.;
Projekt: „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”
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2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem, ze
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.
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, a także w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby ww.
oświadczenie składa każdy z Wykonawców lub podmiot udostępniający zasoby;
4) przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdz. XXIII niniejszego SWZ
5) w przypadku gdy Wykonawca odwołuje się do zasobów podmiotu trzeciego, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne
dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby, podwykonawcę, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument za
pośrednictwem Platformy.
4. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne
dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
osobistym, poświadczając za zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.
5. Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w ust. 4, dokonuje notariusz lub:
1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) w przypadku przedmiotowych środków dowodowych lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów, w tym dokumentów – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz
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pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
7. Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w ust. 6, dokonuje notariusz lub:
1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich
dotyczą;
2) w przypadku przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.
8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym
pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać zapisane w osobnym pliku oznaczonym
jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany
jest wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa stanowiło również odrębny plik,
umożliwiający jego udostępnienie.
11. Szczegółowy sposób złożenia oferty na Platformie „e-zamawiający”, określa Rozdział XII niniejszej
SWZ.

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Anna Małczuk-Wakulińska, e-mail: zamowienia@ipipan.waw.pl
Wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy
„e-zamawiający” (na subdomenie www.ipipan.ezamawiajacy.pl )
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XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 lipca 2021
r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

XVI. Termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2021 r. do godz. 9:00.
2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty za pomocą portalu
MarketPlanet. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na portalu MarketPlanet.

XVII. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2021 r. o godzinie 14:00.
2. Otwarcie ofert jest niepubliczne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
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XVIII. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie przewiduje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

XIX. Podstawy wykluczenia
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7-10 ustawy.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie;
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
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4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
8) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w
stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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2. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w
okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 8-12 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił
łącznie następujące przesłanki 14:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

i

odszkodowań

za

3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a)–g ) i pkt 2, na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w
tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h) i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h), na okres 3 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia, wydania
ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub
decyzji został określony inny okres wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 9 i 11 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
5) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 10 na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
6) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 12 na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
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7) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym
zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

XX. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załączniki Nr 2.1-2.5 do SWZ, zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową
netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od
towarów i usług (VAT)].
2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty
związanie z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów SWZ i Projektowanych
postanowień umowy, w tym koszty opakowania, oznakowania, ubezpieczenia, dostawy
obsługi serwisu gwarancyjnego oraz inne koszty, bez których realizacja zamówienia nie byłaby
możliwa.
3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca
po przecinku.
5. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień
składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku
od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje
odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
7. Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

XXI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
1.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w zakresie dostawy objętej Częściami 1-5:

Cena – 60%
Okres gwarancji – 20%
Pamięć RAM – 20%
2.

Sposób oceny ofert:
I.

Dla Części 1: Dostawa Laptopów typ 1

1) Kryterium: Cena – 60%
Projekt: „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”
Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D006/20, Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-D006/20-00 z dnia 28.12.2020 r.
w ramach Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Instytut Podstaw Informatyki PAN – Specyfikacja Warunków Zamówienia nr EA/ZP-1/5/21

str. 15/20

W tym kryterium punkty zostaną przyznane według wzoru:
Liczba punktów w kryterium Ceny = (CMIN / COF) × 60 pkt
gdzie:
CMIN
–
najniższa
cena
brutto
COF – cena brutto podana w ocenianej ofercie

spośród

złożonych

ofert

2) Kryterium: Okres gwarancji – 20%
W tym kryterium punkty zostaną przyznane w sposób następujący:




w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję min. 2 lata – oferta otrzyma 10 pkt
w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję min. 3 lata – oferta otrzyma 20 pkt
w pozostałych przypadkach – oferta otrzyma 0 pkt

W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
3) Kryterium: pamięć RAM laptopa – 20%
W tym kryterium punkty zostaną przyznane w sposób następujący:
 w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pamięć RAM 8GB - oferta otrzyma 20 pkt
 w pozostałych przypadkach – oferta otrzyma 0 pkt
W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
II.

Dla Części 2: Dostawa laptopów typ 2

1) Kryterium: Cena – 60%
W tym kryterium punkty zostaną przyznane według wzoru:
Liczba punktów w kryterium Ceny = (CMIN / COF) × 60 pkt
gdzie:
CMIN
–
najniższa
cena
brutto
COF – cena brutto podana w ocenianej ofercie

spośród

złożonych

ofert

2) Kryterium: Okres gwarancji – 20%
W tym kryterium punkty zostaną przyznane w sposób następujący:



w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję min. 2 lata – oferta otrzyma 20 pkt
w pozostałych przypadkach – oferta otrzyma 0 pkt

W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
3) Kryterium: pamięć RAM laptopa – 20%
W tym kryterium punkty zostaną przyznane w sposób następujący:
● w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pamięć RAM 32GB – oferta otrzyma 20 pkt
● w pozostałych przypadkach – oferta otrzyma 0 pkt
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W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
III.

Dla Części 3: Dostawa laptopów typ 3
Dla Części 4: Dostawa laptopów typ 4
Dla Części 5: Dostawa laptopów typ 5

1) Kryterium: Cena – 60%
W tym kryterium punkty zostaną przyznane według wzoru:
Liczba punktów w kryterium Ceny = (CMIN / COF) × 60 pkt
gdzie:
CMIN
–
najniższa
cena
brutto
COF – cena brutto podana w ocenianej ofercie

spośród

złożonych

ofert

2) Kryterium: Okres gwarancji – 20%
W tym kryterium punkty zostaną przyznane w sposób następujący:
 w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję min. 2 lata – oferta otrzyma 20 pkt
 w pozostałych przypadkach – oferta otrzyma 0 pkt.
W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
3) Kryterium: pamięć RAM laptopa – 20%
W tym kryterium punkty zostaną przyznane w sposób następujący:
● w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pamięć RAM 16GB – oferta otrzyma 20 pkt
● w pozostałych przypadkach – oferta otrzyma 0 pkt.
W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
3.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.
Po dokonaniu oceny ofert przyznane każdej z nich punkty zostaną zsumowane dla każdego z
kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny będzie stanowić
końcową ocenę danej oferty. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska w sumie najwięcej punktów.
5.

Punktacja łączna będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.
7.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
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Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
8.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10.
W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XXII. Podmiotowe środki dowodowe
1. 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.
4. Postanowienia Rozdziału XXII mają także zastosowanie do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

XXIII. Przedmiotowe środki dowodowe
1. 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.
3. 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.

XXIV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej
wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie.
2. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do podpisania
umowy, Wykonawcy zostanie zobowiązany do przedstawienia takiego dokumentu przed
podpisaniem umowy.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią
Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
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XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiedni własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 5 dni od dnia przekazania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacji
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenia zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dnia od
dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
7. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii odwołania nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” pzp.

XXVI. Załączniki do SWZ
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. 2.1.-2.5. Formularze ofertowe.
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3. Formularz wymaganych parametrów technicznych.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
6. 6.1.-6.2. Wyniki testów do oceny parametrów.
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