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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212573-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Sprzęt topograficzny
2013/S 124-212573

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55
Osoba do kontaktów: Agnieszka Prandol
00-818 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 226978945
E-mail: a.dobrz@twarda.pan.pl
Faks:  +48 226978999
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.igipz.pan.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.igipz.pan.pl/przetargi-aktualne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: instytucja naukowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: nauka

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa stanowiska naziemnego skaningu laserowego z wyposażeniem i oprogramowaniem do archiwizacji i
przetwarzania danych

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212573-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:a.dobrz@twarda.pan.pl
www.igipz.pan.pl
http://www.igipz.pan.pl/przetargi-aktualne.html
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Instytut
Geografii i PZ PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
Polska
Kod NUTS PL127

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń oraz oprogramowania do archiwizacji i
przetwarzania danych, stanowiących integralne części stanowiska naziemnego skaningu laserowego, w
podziale na części zamówienia, zwane dalej ,,Pakietami”:
Pakiet 1 – pn. Dostawa impulsowego naziemnego skanera laserowego dalekiego zasięgu wraz z
oprogramowaniem i wyposażeniem,
Pakiet 2 – pn. Dostawa zestawu do precyzyjnych pomiarów GNSS metodą RTK w trybach rover i stacji bazowej
oraz do pomiarów statycznych,
Pakiet 3 – pn. Dostawa stacji roboczych i sprzętu komputerowego,
Pakiet 4 – pn. Dostawa oprogramowania do zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur
punktów pochodzących z naziemnego skaningu laserowego) w środowisku GIS,
Pakiet 5 – pn. Dostawa zestawu oprogramowania do zaawansowanego przetwarzania chmur punktów
pochodzących z naziemnego skaningu laserowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38295000, 38112100, 38221000, 48218000, 48321000, 48823000, 30213000, 30213100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający jednocześnie informuje, że w odniesieniu do Pakietów 3
i 4, będzie stosował „prawo opcji”, co oznacza, że w przypadku gdy wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację dostaw objętych Pakietem od 1 do 5, pozwoli Zamawiającemu na realizację
zamówienia podstawowego objętego tymi pakietami, wówczas przedmiotem zamówienia objętego Pakietem
3 i 4 będzie dostawa zamówienia podstawowego z opcją określoną dla tego pakietu, przy czym w pierwszej
kolejności Zamawiający rozpatrzy taką możliwość w odniesieniu do dostaw objętych Pakietem 4. Zamawiający
zastrzega również, że w przypadku gdy posiadane środki (oszczędności) pozwolą na realizację jedynie części
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opcji ujętej w Pakiecie 3, wówczas Zamawiający podejmie decyzję, które z części opcji będą przedmiotem
zamówienia - Pakietu 3, z zastrzeżeniem że wybór części opcji nie będzie miał wpływu na wynik prowadzonego
postępowania w tym Pakiecie. Przedmiot opcji określają Załączniki nr 1.3 i 1.4, odpowiednio dla Pakietów 3 i
4.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa impulsowego naziemnego skanera laserowego dalekiego zasięgu wraz z oprogramowaniem i
wyposażeniem
1) Krótki opis

Szczegółowy opis znajduje się w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.1)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38295000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa zestawu do precyzyjnych pomiarów GNSS metodą RTK w trybach rover i stacji bazowej oraz do
pomiarów statycznych
1) Krótki opis

Szczegółowy opis znajduje się w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.2)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38112100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa stacji roboczych i sprzętu komputerowego
1) Krótki opis

Szczegółowy opis znajduje się w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.3)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213000, 48823000, 30213100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
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Nazwa: Dostawa oprogramowania do zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur punktów
pochodzących z naziemnego skaningu laserowego) w środowisku GIS
1) Krótki opis

Szczegółowy opis znajduje się w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.4)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38221000, 48218000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 48 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Dostawa zestawu oprogramowania do zaawansowanego przetwarzania chmur punktów pochodzących z
naziemnego skaningu laserowego
1) Krótki opis

Szczegółowy opis znajduje się w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.5)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38221000, 48321000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 48 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
WADIUM
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości:
Pakiet 1 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
Pakiet 2 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
Pakiet 3 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
Pakiet 4 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
Pakiet 5 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i dowód wniesienia
wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty.
3. Wykonawca może wnieść wadium w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego:
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Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie nr konta: 23 1240 6003 1111 0000 4943 3007
5. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej z form, o których mowa ust. 3,
Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w
którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć
do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert
(okres związania ofertą).
6. Warunki zwrotu i utraty wadium określone są w art. 46 ustawy.
GWARANCJA
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na nw. okres, na przedmiot zamówienia objęty:
Pakiet 1 – min. 12 miesięcy na skaner z wyposażeniem oraz min. 24 miesiące na oprogramowanie dedykowane
do skanera, z zastrzeżeniem że jeżeli oprogramowanie skanera ma charakter modułowy, to serwis licencji
programu głównego nie może być krótszy niż 24 miesiące, zaś serwis dedykowanych rozszerzeń – nie może
być krótszy niż 12 miesięcy,
Pakiet 2 – min. 12 miesięcy,
Pakiet 3 – min. 24 miesiące na przenośne dyski twarde i akumulatory do zasilaczy,
– min. 36 miesięcy na serwer plików, stacje robocze I i II, komputery przenośne I i II, tablet, monitory II, router,
zasilacze awaryjne (z wyłączeniem akumulatorów),
– min. 60 miesięcy na monitory I,
w tym dla urządzeń objętych prawem opcji, o którym mowa w ust. 2 Rozdziale III SIWZ,
Pakiet 4 – min. 12 miesięcy, rozumianej jako zapewnienie serwisu dla licencji oprogramowania GIS (wszystkich
jego komponentów) udzielanej na czas nieokreślony z możliwością zastosowania prawa opcji, o którym mowa
w ust. 2 Rozdziale III SIWZ, polegającym na przedłużeniu serwisu dla oferowanych licencji (wszystkich jego
komponentów) o dodatkowe 12 miesięcy,
Pakiet 5 – min. 36 miesięcy, rozumianej jako zapewnienie serwisu dla licencji udzielanej na czas określony (36
miesięcy) dla wszystkich komponentów oprogramowania.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od daty
złożenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury na rachunek bankowy
Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wraz z ofertą Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Jeżeli Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
(niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, z uwzględnieniem następujących
informacji:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty
wymienione w ust. 4 pkt. 1 do 7.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2) 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 – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy
– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
5. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
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6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 i 8 oraz zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4:
1) pkt. 2-4 i pkt. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt. 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11
ustawy.
7. Dokumenty (oświadczenia), o których mowa w ust. 1 pkt. 1, ust. 4 pkt. 1 i 8 niniejszej części SIWZ oraz
pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w ust. 2, składane są w formie oryginału. Pozostałe
dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, lub jego pełnomocników. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii
pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 od 5 zobowiązany jest złożyć próbki, opisy lub fotografie
produktów, które mają zostać dostarczone i których autentyczność musi zostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z
ofertą kart katalogowych, folderów, instrukcji obsługi lub innych dokumentów zawierających opis funkcjonalny i
techniczny oferowanych dostaw wymienionych w Formularzu wymaganych warunków technicznych.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, o ile w
niniejszej SIWZ Zamawiający nie postanowił inaczej.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AD-262-5/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.8.2013 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.8.2013 - 12:30
Miejscowość:
Warszawa 00-818, ul. Twarda 51/55, pokój 445
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 od 5 zobowiązany jest złożyć próbki, opisy lub fotografie
produktów, które mają zostać dostarczone i których autentyczność musi zostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z
ofertą kart katalogowych, folderów, instrukcji obsługi lub innych dokumentów zawierających opis funkcjonalny
i techniczny oferowanych dostaw wymienionych w Formularzu wymaganych warunków technicznych,
stanowiących Załączniki nr 2.1- 2.5 do SIWZ (odpowiednio dla Pakietów 1 do 5).
Zamawiający jednocześnie informuje, że działając na podstawie art. 31c ustawy Pzp, w dniach 20-24.05.2013 r.
przeprowadził dialog techniczny w oparciu o postanowienia art. 31a ustawy Pzp, w którym uczestniczyli:
- Geotronics Polska, ul. Feliksa Konecznego 4/10u, 31-216 Kraków,
- Czerski Trade Polska, Al. Niepodległości 219/1, 02-087 Warszawa,
- Laser 3-D Jacek Krawiec, Królowej Jadwigi 190C/2, 30-212 Kraków,
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- TPI, ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa,
- ESRI Polska, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego i o jego przedmiocie zamieszczono na stronie
Zamawiającego:
http://www.igipz.pan.pl/przetargi-aktualne.html.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.6.2013

http://www.igipz.pan.pl/przetargi-aktualne.html
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

