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I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14
80-231, Gdańsk
II. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z póź. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 – Stacja robocza i wyposażenie
Część 2 – Drukarki(7) i akcesoria komputerowe
Część 3 – stacje robocze (2) z monitorami i UPS-ami
Część 4 – notebook
Część 5 –notebook
Część 6 –Notebook
Część 7 – Komputer przenośny i komputery biurkowe(5 szt)
Część 8- Komputer biurkowy i wyposażenie
Część 9- Pakiet oprogramowania biurowego w wersji angielskiej

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30213300-8, 30231310-3, 30232000-4,
30214000-2, 30200000-1,48190000-6
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3. Warunki zapewnienia jakości przedmiotu zamówienia:
Komputery biurkowe, , stacje robocze i wyposażenie.
–

w cenach
należy uwzględnić uaktualnienie systemu BIOS płyty
głównej/kontrolerów RAID do najnowszych wersji, ustawienie parametrów
zasilania oraz czasów (timingów) pamięci operacyjnej do wartości ustalonych
przez producentów pamięci

–

ustawienie w BIOS trybu dostępu do dysków (wszystkie kontrolery) na AHCI (nie
dotyczy macierzy RAID )

–

instalację na partycjach o wielkości 100 GB (aktywację i aktualizację systemu
operacyjnego oraz sterowników do najnowszych dostępnych w chwili realizacji
dostawy.(podział na partycje nie dotyczy dysków typu SSD)

–

testowanie komputera (48h test I/O pamięci; 24h test Procesora/chipsetu; dyski –
test I/O 2h( nie dotyczy HDD typu SSD): track-to-track, random, seek, average,
wyniki w formie pisemnej/zrzuty ekranów/raporty programów testujących),

Zamawiający wymaga, aby parametry SMART (Self-Monitoring, Analysis, and
Reporting Technology) dysków twardych w dostarczonym sprzęcie wynosiły:
Start/Stop Count - ≤30; Reallocated Sectors Count=0; Power-On Hours ≤ 100; Spin
Retry Count=0; Recalibration Retries(Calibration Retry Count) =0; Power Cycle
Count - ≤30; Soft Read Error Rate =0; End-to-End error =0; G-sense error rate (jeśli
dysk jest wyposażony w technologię detekcji przeciążeń) =0; Reallocation Event
Count =0; Current Pending Sector Count =0; Uncorrectable Sector Count =0,
Dokładne parametry techniczne zamawianego sprzętu i urządzeń ujęte zostały
w załączniku Formularzu Rzeczowo-Cenowym stanowiącym Załącznik nr. 5
niniejszej Specyfikacji.
Klawiatury, jeśli nie określono
przedstawiony na rys. poniżej:

inaczej

powinny

posiadać

układ

klawiszy

Wszystkie drukarki (urządzenia wielofunkcyjne) powinny zostać dostarczone z
kablami USB o długości min. 3m.
Str. 3 z 20

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk
ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 058 3460881
Tel. (sekr.): 058 3416071

Fax: 058 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
IV. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI USŁUGI
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał Zamówienie w terminie:
Część 1 – 30 dni od dnia podpisania Umowy
Część 2 – 30 dni od dnia podpisania Umowy
Część 3 – 30 dni od dnia podpisania Umowy
Część 4 – 30 dni od dnia podpisania Umowy
Część 5 – 30 dni od dnia podpisania Umowy
Część 6 – 30 dni od dnia podpisania Umowy
Część 7 – 30 dni od dnia podpisania Umowy
Część 8 – 30 dni od dnia podpisania Umowy
Część 9 – 30 dni od dnia podpisania Umowy

2. Odbiorcą faktury VAT jest
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14
80-231, Gdańsk
V. GWARANCJA JAKOŚCI I REKLAMACJE
1. Wszystkie napędy optyczne powinny posiadać 2 lata gwarancji
2. Zestawy komputerowe powinny zawierać dwuletnie gwarancje z zachowaniem
praw do 3 letniej gwarancji na płyty główne i twarde dyski (jeśli zapis w
załączniku nr 5 nie jest inny)
3. Wszystkie monitory powinny zawierać gwarancje wg zapisu w załączniku nr 5.
4. Moduły pamięci operacyjnej powinny być objęte wieczystą gwarancją
5. Dostawca,

jeśli

nie

określono

inaczej,

powinien

zapewnić

naprawę

gwarancyjną w terminie 14 dni od zgłoszenia awarii. Naprawa winna być
Str. 4 z 20

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk
ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 058 3460881
Tel. (sekr.): 058 3416071

Fax: 058 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

realizowana w wyznaczonym autoryzowanym punkcie na terenie Gdańska lub
w wypadku braku takiego w siedzibie Zamawiającego (chyba, że w załączniku
4 określono inaczej)
6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi
Wykonawca
7. W przypadku wystąpienia konieczności napraw w siedzibie Wykonawcy, ryzyko
uszkodzenia lub utraty ponosi Wykonawca
8. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do
usunięcia wad jakościowych przedmiotu zamówienia w ciągu 72 godzin od
zgłoszenia wady
9. Zamawiający wymaga, by czas usunięcia wad w okresie gwarancji nie
przekraczał 21 dni roboczych
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany sprzętu na nowy, gdy
po 3 naprawach gwarancyjnych (niezależnie od tego, czy będą dotyczyły tej
samej czy różnych wad) przedmiot zamówienia nadal będzie wykazywał
nieprawidłowości. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do
dokonania wymiany sprzętu na nowy w terminie 10 dni roboczych od daty
zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia osoby upoważnionej do
składania reklamacji.

VI. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O ZAMÓWIENIE
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności,

jeżeli

ustawy

nakładają

obowiązek

posiadania

takich

uprawnień.
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b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym

i

osobami

zdolnymi

do

wykonania

zamówienia

lub

przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy Pzp.
2. Ocena spełniania ww. warunków przez Wykonawców zostanie dokonana
zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w
wymaganych dokumentach i oświadczeniach żądanych w rozdziale VII. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie,

iż

ww. warunki

Wykonawca spełnia.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności określonej w SIWZ oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo
zamówień publicznych”, zobowiązany jest załączyć do oferty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 2 do SIWZ).
Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1
Ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ). Oświadczenie musi być podpisane przez
Wykonawcę.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do

rejestru

lub

zgłoszenia

do

ewidencji

działalności

gospodarczej,
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wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Uwaga
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. nr 87 poz. 605 z póź. zmianami).
4. W przypadku, gdy do wykonania zamówienia Wykonawca będzie korzystał z
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia innego
podmiotu musi załączyć:
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania niezbędnych
do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych
do wykonania zamówienia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie składają powyższy dokument
łącznie.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest dołączyć
do oferty podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr. 2 do SIWZ.
Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii
potwierdzonej

za

zgodność

z

oryginałem

przez

osobę

uprawnioną

do

reprezentowania Wykonawcy.
W stosunku do dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie mają
przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87
poz. 605 z póź. zmianami).
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VIII. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW
1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo

musi

wskazywać

pełnomocnika

i

określać

zakres

pełnomocnictwa. W dokumencie tym powinni być wymienieni wszyscy
Wykonawcy

wspólnie

ubiegający

się

o

zamówienie.

Upoważnieni

przedstawiciele tych Wykonawców muszą się pod nim podpisać.
4. Spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców w przypadku składania
oferty wspólnej:
a) każdy z Wykonawców musi spełnić warunki, o których mowa w rozdz. VI w
ust.1 pkt a i d
b) warunki, o których mowa w rozdz. VI w ust. 1 pkt b i c, a także inne
wymagania określone w SIWZ, Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
5. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących
wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika.
6. Podmioty

występujące

wspólnie

ponoszą

solidarną

odpowiedzialność

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
7. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie,
przed

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający

może

żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców

występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa nie może być
krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia wraz z okresem
udzielonej gwarancji.
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IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI
SIWZ I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Podstawowa formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest
forma pisemna. Korespondencję należy kierować na adres:

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
ul. Fiszera 14, 80-231, Gdańsk pok. 124a
z dopiskiem na kopercie:
„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO – 53/PN/SKO/2013”
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
i informacji za pomocą faksu. W wypadku porozumiewania się za pomocą faksu,
każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
3. Zamawiający dopuszcza i preferuje porozumiewanie się za pomocą poczty email.
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:
Jakub Sawicki: email: jsawicki@imp.gda.pl
Michał Sarnowski: email: mi@imp.gda.pl
PROSIMY WYSYŁAĆ ZAPYTANIA DO OBU W.W. OSÓB JEDNOCZEŚNIE
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na
zadane pytanie, przesyłając treść zapytań i odpowiedzi, bez ujawniania źródła
zapytania, Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także umieści taką
informację na stronie internetowej Zamawiającego – (www.imp.gda.pl) , pod
warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego w terminie określonym w
ustawie pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje

zebrania wszystkich Wykonawców w celu

wyjaśnienia treści SIWZ.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
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Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na własnej stronie
internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej (www.imp.gda.pl).

X. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XII. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ
OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg
terminu

związania

ofertą

ulega

zawieszeniu

do

czasu

ostatecznego

rozstrzygnięcia protestu.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
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2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający

informuje,

że

nie

przewiduje

udzielenia

zamówień

uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów i oświadczeń w formie
elektronicznej.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej
oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
8. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie
do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
9. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby
ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze

lub

ewidencji

działalności

gospodarczej.

Jeżeli

osoba/osoby

podpisująca art. ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w
swej

treści

wyraźnie

wskazywać

uprawnienie

do

podpisania

oferty.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do
oferty.
11. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
12. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
13. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść
oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
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14. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być
dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie „nad”
lub „obok” poprawnego.
15. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości
stron.
16. Pożądane jest ułożenie dokumentów zgodnie z kolejnością zawartą w pkt 18
niniejszego rozdziału.
17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
12rt. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty. Zaleca
się aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w osobnej kopercie.
Zgodnie z tymi przepisami przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
18. Do postępowania należy złożyć:
L.p.

Wyszczególnienie

1.
2.

Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu (12art. 22 ust. 1
Ustawy)

Liczba
wymaganych
kopii
1
11)

Uwagi
Dokument
wymagany na
potwierdzenie
spełnienia
warunków udziału
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w postępowaniu
3.
4.

Oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp
Formularz rzeczowo-cenowy

do

1
1

Aktualny odpis z właściwego rejestru
albo aktualne zaświadczenie o wpisie
11)2)
do
ewidencji
działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają
wpisu
do
rejestru
lub
zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6. Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik,
pełnomocnictwo
dla
osoby
reprezentującej
w
niniejszym
1
postępowaniu Wykonawcę lub kilku
Wykonawców składających ofertę wspólną
– zawierające zakres rzeczowy i termin
jego ważności
___________________________________________________

W przypadku
składania ofert
częściowych,
można złożyć
dokument
zawierający
jedynie oferowane
części

5.

Dokument
wymagany na
potwierdzenie
spełnienia
warunków udziału
w postępowaniu

-

1) w przypadku składania oferty wspólnej dokumenty te składa każdy z Wykonawców
2) Wykonawca mający swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast
zaznaczonych dokumentów składa dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów z dnia 19 maja
2006 roku (dz. U. nr 87 z 2006 r. poz. 605)

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk pokój 124a
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2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800
do 1500.
3. Termin składania ofert upływa 28 listopada 2013 r. o godzinie 13.00.
4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą
kurierską) o terminie jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do
Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia
zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno
być oznaczone, nazwą (firmy) oraz adresem Wykonawcy i zaadresowane jak
poniżej:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14
80-231, Gdańsk
pokój 124a
oraz opisane "Dostawa sprzętu komputerowego dla IMP PAN. Nie otwierać
przed godziną 13:05 dnia 28 listopada 2013r.”
6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym
w ust. 3 zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne zawiadomienia o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg
takich samych zasad, jak składanie ofert tj. w kopercie dodatkowo
oznakowanej napisem „ZMIANA”.

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
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stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone
do oferty.
8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, wg takich samych zasad jak
wprowadzenie zmian i uzupełnień z dodatkowym napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Do pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty musi być
dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie
prawnym, a powiadomienie musi być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
pokój 124a
w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. 28 listopada 2013 r. o
godzinie 13:05.
9. Otwarcie ofert jest jawne.
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz pozostałe informacje określone w
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Wykonawca nieobecny przy otwarciu ofert może zwrócić się z

pisemnym

wnioskiem do Zamawiającego o przesłanie mu wyżej wymienionych informacji.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie formularza
rzeczowo-cenowego i przedstawiona w składanej ofercie.
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2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej
SIWZ, w cenie oferty powinien ująć wszelkie koszty związane z prawidłowym,
terminowym i pełnym wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty, ceny jednostkowe netto oraz poszczególne wartości netto i brutto
winne być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. W złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Wartość z pozycji „Razem” z formularza cenowego należy przenieść do
formularza ofertowego odpowiednio dla każdej części. W częściach gdzie
występuje kilka zadań, należy przenieść sumaryczną wartość pozycji „Razem”.
5. Ceną oferty jest cena określona na druku formularza ofertowego.
6. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
7. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą
wiążące dla zawieranej umowy.
8. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z póź. zm.).
9. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w
zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, Zamawiający dopuszcza
możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.
10. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki

rachunkowe

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych

dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez
omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik
działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki
działania są prawidłowe.
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XV. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Oceny

ofert

dokonywaniu

dokonywać
wyboru

będą

członkowie

najkorzystniejszej

komisji

oferty

przetargowej.

zastosowane

Przy

zostanie

następujące kryterium oceny ofert:
cena oferty - waga 100 %
Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pc =

Cn
⋅ 100
Cb

pkt

Pc - punkty za cenę
Cn - najniższa cena wśród złożonych ważnych ofert
Cb - cena badanej oferty
2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najwyższą ilością punktów,
niepodlegającą odrzuceniu, oraz złożona przez Wykonawcę niewykluczonego
z postępowania.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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6. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przedstawione kryteria wyboru
ofert.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp na własnej stronie
internetowej

(www.imp.gda.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego na „tablicy

ogłoszeń”.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. W celu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. W

przypadku

udzielenia

zamówienia

konsorcjum

(tzn.

Wykonawcy

określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem
umowy

może

zażądać

złożenia

umowy

regulującej

współpracę

tych

Wykonawców.

XVII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o
treści wynikającej z załącznika nr 4 do SIWZ . Treść umowy nie będzie podlegać
negocjacjom. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian
postanowień umowy.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem 7 dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna
oferta.
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
tej ustawy.

XVIII. INFORMACJE OGÓLNE
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
3. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu
ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z póź. zmianami ) i kodeksu cywilnego.
XIX. ŚRODKI FINANSOWE
Zakupy współfinansowane są z następujących projektów:
1) W ramach środków projektu POIG.01.01.02-00-016/08 pod tytułem: "Modelowe
kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej
na lokalnych i odnawialnych źródłach energii"
2) Program Strategiczny – „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
„Opracowanie

technologii

dla

wysokosprawnych

„zero-emisyjnych”

bloków

węglowych zintegrowanych z wychwytem CO ze spalin
3) Projekty badawcze własne lub dotacje ministerialne.

Dopuszcza się korespondencję pocztą elektroniczną (z potwierdzeniem odbioru)
dotyczącą w/w spraw na adres: jsawicki@imp.gda.pl oraz mi@imp.gda.pl (proszę
wysyłać na oba adresy jednocześnie)
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie (art. 22 ust.1 Pzp)
3. Oświadczenie (art. 24 ust. 1 Pzp)
4. Wzór umowy
5. Formularz rzeczowo-cenowy
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