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Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i
akcesoriów do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie
Numer ogłoszenia: 258640 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN ,
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6798841, faks 022 6206221.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i
akcesoriów do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Serwer plików NAS - 1 sztuka, stacje
robocze - 8 sztuk, monitory - 4 sztuki, urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka, drukarki atramentowe - 2 sztuki, dyski
zewnętrzne - 3 sztuki, pendrive - 6 sztuk, dyktafony - 2 sztuki, dysk wewnętrzny - 1 sztuka, oprogramowanie - 3
sztuki.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.30.00-3, 30.21.30.00-5, 30.23.13.10-3, 30.23.21.10-8,
30.23.21.50-0, 30.23.41.00-9, 30.23.46.00-4, 32.33.21.00-0, 30.23.30.00-1, 48.00.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1) którzy spełniają warunki
dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i
doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2) którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, oraz 3) którzy poprzez
oferowane dostawy spełnią wymagania określone w części IX SIWZ. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od Wykonawców oraz spełnienia wymagań poprzez oferowane
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dostawy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji
zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1) którzy spełniają warunki
dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i
doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2) którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, oraz 3) którzy poprzez
oferowane dostawy spełnią wymagania określone w części IX SIWZ. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od Wykonawców oraz spełnienia wymagań poprzez oferowane
dostawy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji
zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1) którzy spełniają warunki
dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i
doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2) którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, oraz 3) którzy poprzez
oferowane dostawy spełnią wymagania określone w części IX SIWZ. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od Wykonawców oraz spełnienia wymagań poprzez oferowane
dostawy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji
zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1) którzy spełniają warunki
dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i
doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2) którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, oraz 3) którzy poprzez
oferowane dostawy spełnią wymagania określone w części IX SIWZ. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od Wykonawców oraz spełnienia wymagań poprzez oferowane
dostawy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji
zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1) którzy spełniają warunki
dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i
doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2) którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, oraz 3) którzy poprzez
oferowane dostawy spełnią wymagania określone w części IX SIWZ. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od Wykonawców oraz spełnienia wymagań poprzez oferowane
dostawy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji
zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
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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:
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;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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
Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści
ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: a) zmiany
modelu/wersji oferowanego przedmiotu zamówienia lub jego części z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie
w przypadku, gdy model/wersja lub jego część został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem/wersją
należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model/wersja oferowany, lub który
został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie; b) zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być
dłuższy niż 14 dni od ostatniego dnia terminu realizacji postanowień umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
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http://www.igipz.pan.pl/przetargi-aktualne.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Geografii i PZ PAN ul.
Twarda 51/55 00-818 Warszawa Dział Administracyjny pokój 445.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina
12:00, miejsce: Instytut Geografii i PZ PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa Dział Administracyjny pokój 445.
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: tak.
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
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