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Paristwa cztonkowskie • Zam6wienie publiczne na dostawy - Ogtoszenie 0 zam6wieniu - Procedura otwarta

PL·Warsz8wa: Sarwary
2012/S 97·161614

Ogloszanla 0 zam6wlanlu
Ooatawy
Oyrektywa 2004/18IWE

Sakc!a I: Inatvtucla zamawlalaca
1.1) Nazwa, adraay I punkty kontaktowa
Inspektorat Uzbrojenia
ul. Kr61ewska 1/7
Osoba do kontakt6w: Ulianna Ochal
00-909 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226873294
E-mail: iu.oiize@mon.gov.pl
Faks: +48 226873297
Adraay Internetowa:
Og61ny adres instytucji zamawiajqcej: www.iu.wp.mil.pl
WI,caj Informacjl moina uzyakat pod adreaam: Powyiszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Spacyflkacja I dokumanty dodatkowa (w tym dokumanty dotyc~ce dlalogu konkurancyjnego oraz dynamlcznego
ayatemu zakup6w) mOina uzyakat pod adraaam: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnloak! 0 dopuazczanle do udzlalu w poal9powanlu naleZy przaaylat na adraa: Powyi:szy(-e) punkt(·y}
kontaktowy(-e)
1.2) Rodzaj InatytucJI zamawlaj"caj
Inna: Jednostka Budietowa
1.3) GI6wny przedmlot lub przedmloty dzlalalnoicl
Obrona

1.4) Udzlelanla zam6wlanla w Imlenlu Innych Inatytucjl zamawlaj"cych
Instytucja zamawiajqca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajqcych: nie
SekcIa II: Przadmlot zam6wlenla
11.1) Opla
11.1.1) Nazwa nadana zam6wlanlu przez Inatytucj, zamawlaj"c,,:
Oostawa serwer6w dla resortu obrony narodowej.
11.1.2} Rodzaj zam6wlenla oraz lokallzacja rob6t budowlanych, mlejace reallzacjl doatawy lub iwladczenla ualug
Oostawy
Kupno
Gtowne miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub swiadczenia ustug: 2 Regionalna Baza
Logistyczna, Sktad Zegrze, ul. Warszawska 22,05-130 Zegrze Potudniowe.
Kod NUTS
11.1.3) Informacje na temat zam6wlenla publlcznago, umowy ramowaJ lub dynamlcznego ayatemu zakup6w (OSZ)
Ogtoszenie dotyczy zam6wienia publicznego
11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
11.1.5) Kr6tkl opla zam6wlenla lub zakupu
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa serwer6w spetniajqcych wymagania techniczne okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia.
1) Zamawiajqcy dopuszcza moi:liwosc sktadania ofert r6wnowainych. Wyszczeg61nione w zatqczniku nr 1 do SIWZ
para metry techniczne serwer6w okreslajq minimalne wymagania Zamawiajqcego.
2} Oferowane wyroby muszq spetniac wszystkie wymagania okreslone ustawq z dnia 30.8.2002 r. 0 systemie oceny
zgodnosci (Oz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z poz. zm.) w szczeg61nosci muszq spetniae warunki rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21.8.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagar'l dla sprz~tu elektrycznego (Oz. U. z 2007 r.Nr 155, poz.
1089).
3) Zamawiajqcy dopuszcza oferowanie innych parametrow (wyposai:enia) nii: i:qdane, jednak muszq to bye parametry
(wyposaienie) r6wnowaine lub jakosciowo i technicznie korzystniejsze dla Zamawiajqcego.
4} Zamawiajqcy wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji na terenie catego kraju. Serwis
gwarancyjny ma bye swiadczony w miejscu wskazanym przez uiytkownika (zgtaszajqcego wad~) z moiliwosciq naprawy w
serwisie Wykonawcy. jeieli naprawa u uiytkownika okaie si~ niemoiliwa. Szczeg6towe wymagania gwarancyjno-serwisowe
opisane Sq w zatqczniku nr 2 do SIWZ ( ..Wzer umowy").
11.1.6) Wap61ny Siownik Zam6wlen (CPV)
48820000
11.1.7} InformacJa na temat Porozumlenla w aprawle zam6wlen rzatdowych (GPA)
Zam6wienie jest obj~te Porozumieniem w sprawie zam6wieri rZqdowych (GPA): nie
11.1.8} Cz,icl
To zam6wienie podzielone jest na cz~sci: nie
11.1.9) Informacje 0 ofertach warlantowych
Oopuszcza si~ sktadanie ofert wariantowych: nie
11.2) Wlelkoit lub zakraa zam6wlenla
11.2.1} Calkowlta wlelkoit lub zakraa:
Powyzej 130 000 EUR.
11.2.2} Informae}e 0 ope)aeh
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Opcje: nie
11.2.3) Informacje 0 wznowlenlach
Jest to zam6wienie podlegajC\ce wznowieniu: nie
11.3) Czas trwanla zam6wlenla lub termln reallzacjl
w dniach: 45 (od udzielenia zam6wienia)
Sekc!a III: Informacle 0 charakterze prawnvm, ekonomlcznvm, flnansowym I technlcznym
111.1) Warunkl dotyCZJtce zam6wlenla
111.1.1) Wymagane wadla I gwarancje:
1. Wadium naleiy wniesc przed up~em terminu sktadania ofert - z oznaczeniem "Wadium nr 7010" w wysokosci 130
000.00 PLN (stownie: .sto trzydziesc tysi~cy ztotych 00/100).
2. Wadium moina wniesc w formie okreslonej wart. 45 ust. 6 ustawy PZp.
3. Wadium wnoszone w pieniC\dzu naleiy wptacic na nr konta 47101010100015151391200000. a wadium w formie
bezgotowkowej (zgodnie ze wzorem stanowiC\cym zatC\cznik do SIWZ) sktadac na adres Inspektoratu Uzbrojenia. 00-909
Warszawa. ul. Kr61ewska 1/7. pokoj nr 119 z dopiskiem:
'Wadium nr 7010 - w przetargu nieograniczonym na dostaw~ serwer6w dla resortu obrony narodowej." (nr post~powania
IUl49NII-53/Z0/PN/AE/OOS/Kl20 12).
Za termin wniesienia wadium w formie pieni~inej zostanie przyj~ty termin uznania na rachunku ZamawiajC\cego.
4. Wykonawca zobowiC\zany jest zabezpieczye ofert~ wadium na caty okres zwiC\zania ofertC\.
5. Wykonawca, ktory nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez zamawiajC\cego wykluczony - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp.
6. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy naleiy wniesc na zasadach okreslonych dla wadium - wzor gwarancji
okresla zatC\cznik do SIWZ. Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy ztoione w formie innej nii w pieniC\dzu powinno
miec termin wainosci dtuiszy 020 dni od terminu wykonania Umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie.
wykonawca zobowiC\zany jest do przedluienia terminu wainosci ztotonej gwarancji (por~czenia) przed up~em terminu jej
wainosci.
7. Wykonawca. ktorego oferta zostanie wybrana b~dzie zobowiC\zany do wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania
Umowy w wysokosci 10 % (w zaokr~leniu do pelnych ztotych) wartosci zamowienia. 0 koniecznosci wniesienia
zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.
111.1.2) GI6wne warunkl flnansowe I uzgodnlenla platnlcze IIlub odnleslenle do odpowlednlch przepls6w je reguluJ..cych:
Warunki finansowe okreslone zostaly we wzorze umowy stanowiC\cej zatC\cznik do SIWZ. w tym zgodnie z ustawC\ z dnia
12.6.2003 roku 0 terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Oz. U. Nr 139, poz. 1323. z pozn. zm.).
111.1.3) Forma prawna, Jak.. musl przyJ.. grupa wykonawc6w, kt6rej zostanle udzlelone zam6wlenle:
Umowa 0 wsp61ne wykonanie zamOwienia.
111.1.4) Inne szczeg61ne warunkl
Wykonanie zam6wienia podlega szczegolnym warunkom: nie
111.2) Warunkl udzlalu

c

111.2.1) Sytuacja podmlotowa wykonawc6w, w tym wymogl zwl~ne z wplsem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymog6w: 0 udzielenie zam6wienia mogC\ ubiegac si~
Wykonawcy. kt6rzy nie podlegajC\ wykluczeniu z post~powania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spelniaJC\ warunki
wymienione wart. 22 ust. 1 ustawy, dotyczC\ce:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosCi lub czynnosci. jeieli przepisy prawa nakladajC\ obowiC\zek
ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1. W celu potwierdzenia, ie Wykonawca spelnia warunki udziatu w post~powaniu. ZamawiajC\cy zgodnie z
RozporzC\dzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w. jakich moie iC\dac
zamawiajC\cy od wykonawcy. oraz form, w jakich te dokumenty mogC\ bye skladane (Oz. U. nr 226. poz. 1817). zwane dalej
RozporzC\dzeniem, iC\da przedstawienia nast~pujC\cych dokument6w i oswiadczen:
1) Oswiadczenia Wykonawcy 0 spelnianiu warunk6w udziatu w post~powaniu, 0 kt6rych mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Oswiadczenia wykonawcy 0 braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp;
3) Wykazu wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci~lych r6wniet wykonywanych dostaw w zakresie
niezb~dnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed up~em terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu.
dat wykonania i odbiorc6w wraz z zalC\czeniem dOkumentow potwierdzajC\cych. ie zostaty wykonane lub sC\ wykonywane
naleiycie - zgodnie z opisem zawartym w Sekcji 111.2.3) Kwalifikacje techniczne;
4) Informacji banku lub Sp61dzielczej Kasy Oszcz~nosciowo-Kredytowej, w kt6rych wykonawca posiada rachunek.
potwierdzajC\cych wysokosc posiadanych srodk6w lub zdolnosc kredytowC\ wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w Sekcji
111.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa, wystawionej nie wczesniej nit 3 miesiC\ce przed up~em sktadania ofert. z
zastrzeieniem §1 ust. 3 RozporzC\dzenia;
5) oplaconej polisy, a w przypadku je] braku innego dokumentu potwierdzajC\cego, ie wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiC\zanej z przedmiotem zam6wienia zgodnie z opisem
zawartym w Sekcji 111.2.2);
6) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru. jeieli odr~bne przepisy wymagajC\ wpisu do rejestru. w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. wystawionego nie wczesniej nii 6 miesi~cy przed
uptywem terminu skladania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
7) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika Urz~du Skarbowego potwierdzajC\cego, ie wykonawca nie zalega z
oplacaniem podatk6w, lub zaswiadczenia. ie uzyskat przewidziane prawem zwolnienie. odroczenie lub roztotenie na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wtasciwego organu wystawionego nie wczesniej nit 3
miesiC\ce przed up~em terminu skladania ofert;
8) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczeri Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajC\cego, te wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne.
lub potwierdzenia. ie uzyskal przewidziane prawem zwolnienie. odroczenie lub rozloienie na raty zalegtych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej nit 3 miesiC\ce przed uptywem
terminu sktadania ofert;
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp,
wystawionej nie wczesniej nii 6 miesi~cy przed uptywem terminu skladania ofert;
10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp. wystawionej
nie wczeSniej nit 6 miesi~cy przed up~em terminu sktadania ofert;
2. Jeieli, w przypadku Wykonawcy majC\cego siedzib~ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby. 0 kt6rych mowa wart.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, majC\ miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sklada w
odniesieniu do nich zaswiadczenia wfasciwego organu sC\dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczC\ce
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niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej nii 6 miesiQcy
przed uptywem terminu sktadania ofert. z tym ie w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych os6b nie wydaje siQ takich
zaswiadczen - zastQPuje siQ je dokumentem zawieraj~cym oswiadczenie ztoione przed notariuszem, wtasciwym organem
s~dowym, administracyjnym albo organem samorz~du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych os6b.
3. Jeieli Wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokument6w, 0 kt6rych mowa w ust.1:
1) w pkt 6-8 i pkt 10 sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju. w kt6rym ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj~ce odpowiednio. ie:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej nii 6 miesiQcy przed uptywem terminu
skladania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanle w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesi~ce przed uptywem terminu skladania ofert,
c) nle orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siQ 0 zamowienie - wystawiony nie wczesniej nit 6 miesiQcy przed
uptywem terminu skladania ofert;
2) pkt 9 - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu s~dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, kt6rej
dokumenty dotycz~, w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wczesniej nit 6 miesiQcy
przed uptywem terminu skladania ofert.
4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania, nle
wydaje siQ dokument6w, 0 kt6rych mowa w ust. 3, zastQPuje siQ je dokumentem zawieraj~cym oswiadczenie zlozone przed
notariuszem, wlasciwym organem s~dowym, administracyjnym albo organem samorz~du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania 
wystawionych w terminach okreslonych w ust. 3.
5. Zamawiaj~cy dokona oceny spelnienia warunk6w wymaganych od wykonawc6w na podstawie zlozonych wraz z ofert~
oswiadczeri i dokumentow.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca moze polegae na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zam6wienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego
I~cz~cych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi~zany jest udowodnic zamawiaj~cemu, iz bQdzie
dysponowat zasobami niezbQdnymi do realizacji zamowienia, w szczeg61nosci przedstawiaj~c w tym celu pisemne
zobowi~zanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbQdnych zasob6w na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zam6wienia, skladaj~c ponadto dokumenty 0 kt6rych mowa w § 1 ust. 3 i § 2 Rozporz~dzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze z~dac zamawiaj~cy od wykonawcy, oraz form.
w jakich te dokumenty mog~ bye sktadane (Oz. U. Nr 226, poz. 1817).
7. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy kazdy podmiot (dot. wykonawc6w okreslonych wart. 23 oraz wart. 26 ust. 2b ustawy)
musi wykazac brak podstaw do wykluczenia go z postQPowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego skladaj~c dokumenty
o ktorych mowa w § 2 Rozporz~dzenia oraz oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia z postQPowania (Zat~cznik nr 5
do SIWZ).
111.2.2) Zdolnost ekonomlczna I flnansowa
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymog6w: W celu wykazania spelnienia przez
wykonawc6w warunkow, 0 ktorych mowa wart. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. znajdowal siQ w sytuacji finansowej i
ekonomicznej, Zamawiaj~cy wymaga aby Wykonawca:
1) posiadat srodki finansowe lub zdolnose kredytow~ w wysokosci co najmniej 2 500 000,00 PLN (slownie: dwa miliony
piQCset tysiQcy zloty 00/100);
2) byl ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwotQ co najmniej 2 500 000,00
PLN (slownie: dwa miliony piQCset tysiQcy zloty 00/100);
2. Zamawiaj~cy dokona oceny spelnienia ww. warunk6w na podstawie ztozonych wraz z ofert~ oswiadczen i dokument6w
wymienionych w Sekcji 111.2.1, g.
1) Informacji banku lub Sp61dzielczej Kasy OszczQdnosciowo-Kredytowej, w kt6rych wykonawca posiada rachunek,
potwierdzaj~cych wysokosc posiadanych srodk6w lub zdolnosc kredytow~ wykonawcy, wystawionej nie wczesniej nit 3
miesi~ce przed uptywem sktadania ofert, z zastrzeteniem §1 ust. 3 Rozporz~dzenia;
2) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj~cego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi~zanej z przedmiotem zamowienia;
111.2.3) Kwallflkacje technlczne
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymog6w:
1. W celu wykazania spelnienia przez wykonawcow warunkow, 0 kt6rych mowa wart. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj.
posiadania wiedzy i doswiadczenia, Zamawiaj~cy wymaga aby Wykonawca:
1) wykonal, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciq,gtych r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich 31at przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie. trzy (3) dostawy
odpowiadaj~ce swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia, tj. dostawa serwer6w, kazda 0 wartosci co najmniej 1 000
000,00 PLN (slownie: jed en milion trzysta tysiQcy ztotych 00/100).
2. Zamawiaj~cy dokona oceny spelnienia ww. warunku na podstawie ztozonych wraz z ofert~ oswiadczeri i dokumentow
wymienionych w Sekcji 111.2.1, tj.
1) Wykazu wykonanych, a w przypadku swiadczeri okresowych lub ciq,gtych r6wniez wykonywanych dostaw w zakresie
niezbQdnym do wykazania spefniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy - w tym okresie. z podaniem ich wartosci, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorc6w wraz z zaf~czeniem dokumentow potwierdzaj~cych, ie zostaty wykonane lub s~ wykonywane
nalezycie.
111.2.4) Informacje 0 zam6wlenlach zastrze:tonych
111.3) Specyflczne warunkl dotycDtce zam6wlen na usfugl
111.3.1) Informacje dotycDtce okreillonego zawodu
111.3.2) Osoby odpowledzlalne za wykonanle usfugl
Sekcla IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ogranlczenle Ilczby wykonawc6w, kt6rzy zostamt zaproszenl do skfadanla ofert lub do udzlaru
IV.1.3) ZmnleJszenle IIczby wykonawc6w podczas negocjacjllub dlalogu
IV.2) Kryterla udzlelenla zam6wlenla
IV.2.1) Kryterta udzlelenla zam6wlenla
Najnizsza cena
IV.2.2) InformacJe na temat aukcJlelektronlczneJ
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Wykorzystana bQdzie aukcja elektroniczna: tak
ProszQ podac dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Dane wykonawcow, ktorzy z~oiyli oferty
niepodlegaj~ce odrzuceniu I nie maj~ dostQPu do systemu aukcyjnego, zostan~ przes~ane do Paristwowej Wytw6rni
Papierow Wartosciowych SA (PWPW) celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dostQPowe do systemu aukcyjnego
(nazwa uiytkownika z has~em) oraz bezp~atne instrukcje obs~ugi tego systemu zostan~ 1m przestane droga elektroniczn~
przez PWPW.
2. Wykonawcy mog~ wzi~c udziat w odp~atnym szkoleniu dotycz~cym obs~ugi systemu aukcyjnego - szczego~owe
informacje moina uzyskac pod numerem telefonu: +48224647979. PWPW udziela takie informacji technicznych
zwi~zanych z przygotowaniem stanowlsk komputerowych do wspotpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu:
+48 2246479791ub e-mail.em:aukcje@pwpw.pl.
3. Zamawiaj~cy nie ponosi odpowiedzialnosci za brak moiliwosci z~oienia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np.
awaria urz~dzeri informatycznych wykonawcy awaria ~~cza. ktore wykonawca wykorzystuje do p~~czenia siQ z platform~
I

aukcyjn~.
4. Zamawiaj~cy

powt6rzy aukcjQ elektroniczn~ tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW.
5. Wymagania techniczne urz~dzen informatycznych do udziatu w aukcji elektronicznej:
1) Komputer osobisty klasy PC 0 minimalnych parametrach technicznych:
a) Procesor z zegarem 1 GHz;
b) 256 MB pamiQci RAM.
2) Zainstalowane oprogramowanie:
a) system operacyjny Windows 2000 lub nowszy:
b) przegl~darka Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SP1;
c) srodowisko Java Runtime Enviroment w najnowszej dostQpnej wersji.
d) t~cze internetowe 0 przepustowosci co najmniej 128 kbps.
3) Konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej Uiytkownika musi zapewnic stabilny dostQP stacji roboczej
Uiytkownika do wszystkich komponentow Systemu PPP. W szczeg61nosci w przypadku stosowania serwera.
Proxy naleiy upewnic siQ, czy nie zak~oca on dostQpu do iadnego z element6w Systemu PPP.
4) Wainy kwalifikowany certyftkat podpisu elektronicznego (zgodny z ustaw~ 0 podpisie elektronicznym).
6. Spos6b postQPowania w toku aukcji elektronicznej. w tym wysokosc minimalnych post~ieri, czas trwania aukcji i warunki
jej zamkniQcia zostan~ przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udzia~u w aukcji elektronicznej.
7. Wykonawcy zaproszeni do udziatu w aukcji elektronicznej, sktadaj~ kolejne korzystniejsze post~ienia za pomoc~
formularza umieszczonego na stronie internetowej - www.ppp.pwpw.pl. w trybie bezposredniego pot~czenia z t~ stron~.
8. Post~ienia, pod rygorem niewainosci, sktada siQ w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu.
9. Oferty skladane przez wykonawc6w podlegaj~ automatycznej klasyftkacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku
aukcji elektronicznej. okreslonego w CZQsci XVI SIWZ.
IV.3) Informacje admlnlstracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawle przez Instytucj, zamawlajltclt:
IU/49NII-53/Z0/PN/AE/DOS/K/2012
IV.3.2) Poprzednle publlkacje dotycZltce tego samego zam6wlenla
nie
IV.3.3) Warunkl otrzymanla specyflkacjl, dokument6w dodatkowych lub dokumentu oplsowego
Dokumenty odplatne: nie
IV.3A) Termln skladanla ofert lub wnlosk6w 0 dopuszczenle do udzlatu w poslfpowanlu
28.6.2012 - 09:00
IV.3.5) Data wyslanla zaproszen do skladanla olert lub do udzlalu zakwallflkowanym kandydatom
IV.3.6) J,zykl, w kt6rych moina spofZltdzat oferty lub wnloskl 0 dopuszczenle do udzlatu w poslfpowanlu
polski.
IV.3.7) Mlnlmalny okras, w kt6rym oferant b,dzle zw1ltzany ofertlt
w dniach: 60 (od ustalonej daty skladania ofert)
IV.3.8) Warunkl otwarela ofert
Data: 28.6.2012 - 12:00
Miejscowosc:
Inspektorat Uzbrojenia, ul. Krolewska 1/7,00-909 Warszawa.
Osoby upowainione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie

Sekcla VI: Informacle uzupetnlalace
V1.1) Informacje 0 powtarzajltcym sl, charakterze zam6wlenla
Jest to zam6wienie 0 charakterze powtarzaj~cym siQ: nle
V1.2) Informacje 0 funduszach Unll Europejsklej
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiaj~cy dopuszcza nastQPuj~ce sposoby porozumiewania siQ z Wykonawcami:
- pisemnie.
za posrednictwem e-maila,
- za posrednictwem faksu.
2. Wszelkie pytania i w~tpliwosci dotycz~ce prowadzonego postQPowania naleiy kierowac pisemnie w jQzyku polskim na
adres zamawiaj~cego.
3. Informacje i wyjasnienia moina uzyskac od poniedzialku do pi~tku w godz. 7:30 - 15:30.
VIA) Procadury odwolawcze
VIA.1) Organ odpowledzlalny za procadury odwotawcza
Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. PostQPu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres intemetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Skladanle odwolan
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Dokfadne informacje na temat termin6w sktadania odwotan: Wykonawcom, a takze innym osobom, kt6rych interes prawny
doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj~cego okreslonych w ustawie zasad udzielania zam6wieri,
przysluguj~ srodki ochrony prawnej, 0 kt6rych mowa w dziale VI ustawy PZp.

VI.4.3) Zr6dlo, gdzle motna uzyakac InforrnacJe na temat akladanla odwola~
Departament Odwofan Urz~du Zam6wieri Publicznych
ul. Post~pu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48224587800

V1.5) Data wyBlanla nlnleJaago ogloazenla:
18.5.2012
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