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Zam6wienle public... - 164847·2012

25/05/2012
1.11.11 1.1 V,V I.

S99

Panstwa czionkowskie - Zamowienie publiczne na dostawy - Ogioszenie 0 zamowieniu - Procedura otwarta
PL·Warszawa: Komputary przano'na

20121S 99·164847
Ogloazanla 0 zam6wlanlu
Ooatawy
Oyrektywa 2004/18NVE
Sakcla I: Inatvtucla zamawlalaca

1.1) Nazwa, adraay I punkty kontaktowa
Inspektorat Uzbrojenia
ul. Krolewska 1/7
Osoba do kontaktow: Pawei Mqczka
00-909 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48226873292
E-mail: iu.oiize@mon.gov.pl
Faks: +48 226873297
Adraay Intamatowa:
Og61ny adres instytucji zamawiajqcej: www.iu.wp.mil.pl
WI,caj Infonnacjl moina uzyakac pod adraaam: Powyiszy(-e) punkt(-y} kontaktowy(-e)
Specyflkacja I dokumanty dodatkowa (w tym dokumanty dotyczatCG dlalogu konkurancyjnago oraz dynamlcznago
ayatamu zakup6w) moina uzyakac pod adraaam: Powyiszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Ofarty lub wnloakl 0 dopuazczenla do udzlatu w poatopowanlu nalaty przeaytac na adraa: Powyzszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy( -e)
1.2) Rodzaj Inatytucjl zamawlajltcaj
Inna: Jednostka budietowa
1.3} Gt6wny przadmlot lub przedmloty dzlatalno'cl
Obrona
1.4) Udzlelanle zam6wlanla w Imlenlu Innych Inatytucjl zamawlajltcych
Instytucja zamawiajqC8 dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajqcych: nie
Sekc!a II: Przedmlot zam6wlenla
11.1) Opla
11.1.1) Nazwa nadana zam6wlanlu przez Inatytucj, zamawlajltclt:
Oostawa komputerow przenosnych dla resortu obrony narodowej.
11.1.2) RodzaJ zam6wlanla oraz lokallzacJa rob6t budowlanych, mlajace raallzacjl doatawy lub 'wladczenla uatug
Oostawy
Kupno
GI6wne miejsce lub lokalizacja rob6t budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub swiadczenia uslug: 2 Regionalna Baza
Logistyczna (RBLog) Rembert6w. Sklad Zegrze k. Warszawy.
Kod NUTS
11.1.3) Infonnacje na tamat zam6wlenla publlcznego, umowy ramoweJ IUb dynamlcznego ayatamu zakup6w (OSZ)
Ogioszenie dotyczy zamowienia publicznego

11.1.4) InfonnacJe na tamat umowy ramowaj
11.1.5) Kr6tkl opla zam6wlenla lub zakupu
1.Przedmiotem zam6wienia jest dostawa komputer6w przenosnych dla resortu obrony narodowej.
2.0ferowany sprzQt musi bye fabrycznie nowy, rok produkcji zgodny z rokiem realizacji dostawy, w I kategorii (nieuiywany),
skonfigurowany i uruchomiony (przetestowany) przez producenta sprzQtu oraz musi spelniae wymogi techniczno-jakosciowe
okreslone przez producenta sprzQtu.
3.Zakres przedmiotowy zam6wienia (wymagania. parametry techniczno-eksploatacyjne, oswiadczenia i dokumenty)
okreslone zostaly w zalqczniku nr 1 do SIWZ ("Wymagania techniczne") i zalqczniku nr 2 do SIWZ (..Wzor umowy").
4.Wymagania Zamawiajqcego w zakresie oferowanego przedmiotu zam6wienia:
1)Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc skladania ofert r6wnowainych. Wyszczeg61nione w zalqczniku nr 1 do SIWZ
parametry techniczne okreslajq minimalne wymagania Zamawiajqcego.
2)Oferowane wyroby muszq spelniac wszystkie wymagania okreslone ustawq z dnia 30.8.2002 r. 0 systemie oceny
zgodnosci (Oz. U. z 2010 r. Nr 138. poz. 935. z pM.. zm.) w szczeg61nosci muszq spelniae warunki rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21.8.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagari dla sprzQtu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 155. poz.
1089).
3)Zamawiajqcy dopuszcza oferowanie innych parametr6w (wyposaienia) nii iqdane. jednak mUSZq to bye parametry
(wyposaienie) r6wnowazne lub jakosciowo i technicznie korzystniejsze dla Zamawiajqcego. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy
wykonawca powo,ujqCY siQ na rozwiqzanie r6wnowaine jest obowiqzany wykazac. ie oferowany przez niego sprzQt spelnia
wymagania minimalne okreslone w zalqczniku nr 1 do SIWZ.
4)Zamawiajqcy wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji przez okres 36 miesiQcy na
terenie calego kraju. Serwis gwarancyjny ma bye swiadczony w miejscu wskazanym przez uiytkownika (zgiaszajqcego
wadQ) z mozliwosciq naprawy w serwisie Wykonawcy. jeieli naprawa u uiytkownika okaie siQ niemozliwa. Szczegolowe
wymagania gwarancyjno-serwisowe opisane Sq w zaiqczniku nr 2 do SIWZ ("Wz6r umowy").
5. Zamawiajqcy przewiduje mOiliwose udzielenia zam6wien uzupeiniajqcych, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust.1 pkt 7 ustawy
PZp.
11.1.6) Wap61ny Stownlk Zam6wlan (CPV)
30213100
11.1.7) Infonnacje na tamat Porozumlanla w aprawle zam6wlen rz-.dowych (GPA)
Zamowienie jest objQte Porozumieniem w sprawie zam6wien rZqdowych (GPA): tak
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11.1.8) Cz,acl
To zamowienie podzielone jest na czQsci: nie
11.1.9) Informacje 0 ofertach warlantowych
Oopuszcza siQ sktadanie ofert wariantowych: nie
11.2) Wlelkoat lub zakres zam6wlenla
11.2.1) Catkowlta wlelk08t lub zakres:
Powyiej 130 000 ELiR.
11.2.2) Informacje 0 opcjach
Opcje: nie
11.2.3) Informacje 0 wznowlenlach
Jest to zam6wienie podlegaj~ce wznowieniu: nie
11.3) Czas trwanla zam6wlenla lub termln reallzacJI
w dniach: 45 (od udzielenia zam6wienia)

Sekcla III: Informacle 0 charakterze Drawnym, ekonomlcznym, flnansowvm I technlcznym
111.1) Warunkl dotyc~ce zam6wlenla
111.1.1) Wymagane wadla I gwarancje:
1.Wadium naleiy wniesc przed upfywem terminu skladania ofert - z oznaczeniem "Wadium nr 7011" w wysokosci 250
000,00 PLN (stownie: dwiescie piQCdziesi~t tysiQcy zlotych 00/100),
2. Wadium moina wniesc w formiach okreslonych wart. 45 ust. 6 ustawy PZp.
3.Wadium wnoszone w pieni~dzu naleiy wptacic na nr konta 47101010100015151391200000, a wadium w formie
bezgotowkowej (zgodnie ze wzorem stanowi~cym zat~cznik do SIWZ) sktadac na adres Inspektoratu Uzbrojenia, 00-909
Warszawa, ul. Krolewska 1/7, pokoj nr 119 z dopiskiem:
"Wadium nr 7011 - w przetargu nieograniczonym na dostawQ komputerow przenosnych dla resortu obrony narodowej".
(nr postQPowania IU/51 NII-51/Z0/PN/AE/OOS/K/2012).
Za termin wniesienia wadium w formie pieniQinej zostanie przyjQty termin uznania na rachunku Zamawiaj~cego.
4.Wykonawca zobowi~zany jest zabezpieczyc ofertQ wadium na caty okres zwi~zania ofert~.
5. Wykonawca, ktory nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez zamawiaj~cego wykluczony - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy
pzp.
111.1.2) Gt6wne warunkl flnansowe I uzgodnlenla phltnlcze I/lub odnleslenle do odpowlednlch przepls6w je reguluj~cych:
Warunki finansowe okreslone zostaly we wzorze umowy stanowi~cej zal~cznik do SIWZ, w tym zgodnie z ustaw~ z dnia
12.6.2003 roku 0 terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Oz. U. Nr 139, poz. 1323, z poin. zm .).
111.1.3) Forma prawna, jak~ musl przyj~t grupa wykonawc6w, kt6reJ zostanle udzlelone zam6wlenle:
Umowa 0 wspolne wykonanie zamowienia.
111.1.4) Inne szczeg61ne warunkl
Wykonanie zamowienia podlega szczegolnym warunkom: nie
111.2) Warunkl udzlatu
111.2.1) SytuacJa podmlotowa wykonawc6w, w tym wymogl zwl"zane z wplsem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogow: 0 udzielenie zamowienia mog~ ubiegac siQ
Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj~ wykluczeniu z postQPowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spelniaj~ warunki
wymienione wart. 22 ust. 1 ustawy, dotycz~ce:
1) posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jeieli przepisy prawa naktadaj~ obowi~zek
ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.W celu potwierdzenia, ie Wykonawca spetnia warunki udziatu w postQPowaniu, Zamawiaj~cy zgodnie z Rozporz~dzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaj6w dokumentow. jakich moie i~dac zamawiaj~cy od
wykonawcy. oraz form. w jakich te dokumenty mog~byc sktadane (Oz. U. nr 226, poz. 1817). zwane dalej
Rozporz~dzeniem. i~da przedstawienia nastQPuj~cych dokument6w i oswiadczen:
1) Oswiadczenia Wykonawcy 0 spetnianiu warunkow udziatu w postQPowaniu, 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 swiadczeri okresowych lub ci~lych rowniez wykonywanych dostaw w zakresie
niezbQdnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upfywem terminu
sktadania ofert. a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie. z podaniem ich wartosci, przedmiotu.
dat wykonania i odbiorcow wraz z zal~czeniem dokumentow potwierdzaj~cych. ie zostaty wykonane lub s~ wykonywane
nalezycie zgodnie z opisem zawartym w Sekcji 111.2.3) Kwalifikacje techniczne; z zastrzeieniem §1 ust. 3 Rozporz~dzenia;
4) Informacji banku lub sp6ldzielczej kasy oszczQdnosciowo-kredytowej. w ktorych wykonawca posiada rachunek.
potwierdzaj~cych wysokosc posiadanych srodkow lub zdolnosc kredytow~ wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w Sekcji
111.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa, wystawionej nie wczesniej nii 3 miesi~ce przed upfywem skladania ofert. z
zastrzeieniem §1 us!. 3 Rozporz~dzenia;
5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj~cego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwi~zanej z przedmiotem zamowienia zgodnie z opisem
zawartym w Sekcji 111.2.2);
6) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru, jezeli odrQbne przepisy wymagaj~ wpisu do rejestru. w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiQcy przed
upfywem terminu skladania ofert. a w stosunku do osob fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
7) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzQdu skarbowego potwierdzaj~cego. ze wykonawca nie zalega z
oplacaniem podatkow. lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej nit 3
miesi~ce przed uplywem terminu skladania ofert;
8) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego potwierdzaj~cego, ie wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spofeczne.
lub potwierdzenia, ze uzyskaf przewidziane prawem zwolnienie. odroczenie lub roztoi:enie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesi~ce przed uplywem
terminu skladania 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 miesiQcy przed uptywem terminu sktadania ofert;
10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp. wystawionej
nie wczesniej nii 6 miesiQcy przed upfywem terminu sktadania ofert;
2. Jeieli. w przypadku Wykonawcy majC\.cego siedzibQ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby. 0 kt6rych mowa wart.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZp. maj~ miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skfada w
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odnlesieniu do nieh zaswiadczenia wtaseiwego organu s~dowego albo admlnistraeyjnego miejsca zamieszkania dotycz~ce
niekaralnosei tych osob w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp. wystawione nie wczesniej nit 6 miesi~ey
przed uptywem terminu sktadania ofert. z tym ie w przypadku gdy w miejseu zamieszkania tych osob nie wydaje si~ takich
zaswiadczen - zast~puje si~ je dokumentem zawieraj~eym oswiadezenie ztoione przed notariuszem, wtaseiwym organem
s~dowym. administraeyjnym albo organem samorz~du zawodowego lub gospodarezego miejsea zamieszkania tyeh osob.
3. Jeieli Wykonawea ma siedzib~ lub mieJsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. zamiast
dokumentow. 0 ktoryeh mowa w ust.1 :
1) w pkt 6-8 i pkt 10 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib~ lub miejsee zamieszkania.
potwierdzaj~ce odpowiednio. Ie:
a)nie otwarto jego likwidaeji ani nie ogtoszono upadtosei - wystawiony nie wezesniel nii 6 miesi~ey przed uptywem terminu
sktadania ofert.
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow. optat. sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ie uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie. odroczenie lub roztoienie na raty zalegtych platnosei lub wstrzymanie w eatosei wykonania deeyzji
wtaseiwego organu - wystawiony nie wczesniej nii 3 miesi~ce przed uptywem terminu sktadania ofert.
c) nie orzeczono wobee niego zakazu ubiegania si~ 0 zamowienie - wystawiony nie wczeSniej nii 6 miesi~ey przed
uptywem terminu sktadania otert;
2) pkt 9 sktada zaswiadczenie wtaseiwego organu s~dowego lub administraeyjnego miejsea zamieszkania osoby. ktorej
dokumenty dotyezE.\., w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wczesniej nii 6 miesi~ey
przed uptywem terminu sktadania ofert.
4. Jeieli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju. w ktorym wykonawea ma siedzib~ lub miejsee zamieszkania, nie
wydaje si~ dokumentow, 0 ktoryeh mowa w ust. 3, zast~puje si~ je dokumentem zawieraj~eym oswiadczenie ztoione przed
notariuszem, wtaseiwym organem s~dowym, administraeyjnym albo organem samorz~du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsea zamieszkania osoby lub kraju. w ktorym wykonawea ma siedzib~ lub miejsee zamieszkania 
wystawionyeh w terminaeh okreslonyeh w ust. 3.
5. Zamawiaj~ey dokona oceny spetnienia warunkow udziatu w post~powaniu wymaganyeh od wykonawey na podstawie
ztoionyeh wraz z otert~ oswiadczen i dokumentow zgodnie z formut~ spetnia/nie spetnia.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawea moie polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potenejale teehnicznym. osobaeh
zdolnyeh do wykonania zamowienia lub zdolnoseiaeh finansowyeh innyeh podmiotow, niezaleinie od charakteru prawnego
t~ez~eyeh go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuaeji zobowi~zany jest udowodnic zamawiaj~cemu. ii b~dzie
dysponowat zasobami niezb~dnymi do realizaeji zamowienia, w szezegolnosei przedstawiaj~e w tym eelu pisemne
zobowi~zanie tyeh podmiotow do oddania mu do dyspozyeji niezb~dnyeh zasobow na okres korzystania z nieh przy
wykonywaniu zamowienia, sktadaj~e ponadto oswiadczenia i dokumenty 0 ktoryeh mowa w § 1 ust. 3 i § 2 Rozporz~dzenia.
7. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy kaidy podmiot (dot. wykonaweow okreslonyeh wart. 23 oraz wart. 26 ust. 2b ustawy)
musi wykazac brak podstaw do wykluezenia go z post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego sktadaj~e dokumenty
o ktoryeh mowa w § 2 Rozporz~dzenia oraz oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia z post~powania (Zat~cznik nr 5
doSIWZ).
111.2.2) Zdolnoje akonomlczna I flnansowa
Informaeje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogow: W celu wykazania spetnienia przez
wykonaweow warunkow, 0 ktorych mowa wart. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. tj. znajdowat si~ w sytuaeji finansowej i
ekonomicznej, Zamawiaj~ey wymaga aby Wykonawea:
1) posiadat srodki finansowe lub zdolnosc kredytow~ w wysokosei co najmniej 3 000 000,00 PLN (stownie: trzy miliony
ztotych)
2) byt ubezpieczony od odpowiedzialnosei cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosei na kwot~ co najmniej 3 000 000,00
PLN (stownie: trzy miliony ztotyeh ztotych 00/100).
2.Zamawiaj~ey dokona oeeny spetnienia ww. warunkow na podstawie ztoionych wraz z otert~ oswiadczeti i dokumentow
wymienionyeh w Sekeji 111.2.1, tj.
1) Informaeji banku lub spotdzielczej kasy oszcz~dnosciowo-kredytowej, w ktoryeh wykonawca posiada raehunek,
potwierdzaj~eyeh wysokosc posiadanyeh srodkow lub zdolnosc kredytow~ wykonawcy, wystawionej nie wczesniej nii 3
miesi~ce przed uptywem sktadania otert. z zastrzeieniem §1 ust. 3 Rozporz~dzenia;
2) optaconej polisy, a w przypadkll jej braku innego dokumentu potwierdzaj~cego, ie wykonawea jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci eywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosei zwi~zanej z przedmiotem zamowienia;
111.2.3) Kwallflkacja tachnlczna
Informaeje i formalnosei konieczne do dokonania oceny spetniania wymogow:
1. W celu wykazania spetnienia przez wykonaweow warunkow. 0 ktoryeh mowa wart. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PzP. tj.
posiadania wiedzy i doswiadczenia. Zamawiaj~cy wymaga aby Wykonawea:
1) wykonat. a w przypadku swiadczeti okresowyeh lub ci~tyeh r6wniei wykonywanyeh. w okresie ostatnieh 3 lat przed
uptywem terminu sktadania wnioskow 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu. a jeieli okres prowadzenia dziatalnosei
jest krotszy - w tym okresie. trzy (3) dostawy odpowiadaj~ce swoim rodzajem przedmiotowi zam6wienia. tj. dostawa
komputerow przenosnyeh, kaida 0 wartosci co najmniej 3 000 000.00 PLN brutto (stownie: trzy miliony ztotyeh 00/100)
2. Zamawiaj~cy dokona oeeny spetnienia ww. warunku na podstawie ztoionyeh wraz z ofert~ oswiadczen i dokumentow
wymienionych w Sekeji 111.2.1, lj.
1) Wykazu wykonanyeh. a w przypadku swiadczeti okresowych lub ci~tych rowniei wykonywanych dostaw w zakresie
niezb~dnym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnieh 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jeieli okres prowadzenia dziatalnosei jest krotszy - w tym okresie. z podaniem ich wartosci, przedmiotu.
dat wykonania i odbiorc6w wraz z zat~czeniem dokumentow potwierdzaj~eych. ie zostaty wykonane lub s~ wykonywane
naleiycie.
111.2.4) Infonnacja 0 zam6wlanlach zastrzazonych
111.3) Spacyflczna warunkl dotyCZltca zam6wlan na usfugl
111.3.1) Infonnacja dotyczatca okraslonago zawodu
111.3.2) Osoby odpowladzlalna za wykonanla usfugl
Sakcla IV: Procadura
IV.1) RodzaJ procadury
IV.1.1) Rodzaj procadury
Otwarta
IV.1.2) Ogranlczanla IIczby wykonawc6w, kt6rzy zostanlJ zaproszanl do skfadanla ofart lub do udzlafu
IV.1.3) ZmnlaJszanla IIczby wykonawc6w podczas nagocjacjllub dlalogu
IV.2) Krytarla udzlalanla zam6wlenla
IV.2.1) Krytarla udzlalenla zam6wlanla
Najnizsza cena
IV.2.2) Infonnacja na tamat aukcjl alaktronlcznaj
Wykorzystana b~dzie aukeja elektroniczna: tak
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Prosz~ podac dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona w
oparciu 0 system aukcyjny Polskiej Wytw6rni Papier6w Wartosciowych SA (PWPW) dost~pny pod adresem
www.ppp.pwpw.pl.
2.Dane wykonawcow, kt6rzy zlotyli oferty niepodlegajqce odrzuceniu i nie majq dost~pu do systemu aukcyjnego, zostanq
przeslane do PWPW celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dost~powe do systemu aukcyjnego (nazwa utytkownika z
hastem) oraz bezpfatne instrukcje obslugi tego systemu zostanq im przes'ane droga elektronicznq przez PWPW.
3. Wykonawcy mogq WZiqC udzia' w odpfatnym szkoleniu dotyczqcym obs'ugi systemu aukcyjnego - szczeg610we
informacje moina uzyskac pod numerem telefonu: +48 224647979. PWPW udziela takie informacji technicznych
zwiqzanych z przygotowaniem stanowisk komputerowych do wsp61pracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu:
+48 2246479791ub e-mail.em:aukcje@pwpw.pl.
4. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za brak moiliwosci zloienia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej. np.
awaria urzqdzeri informatycznych wykonawcy, awaria Iqcza, ktore wykonawca wykorzystuje do po'qczenia si~ z platformq
aukcyjnq.
5. Zamawiajqcy powtorzy aukcj~ elektronicznq tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW.
6. Wymagania techniczne urzqdzen informatycznych do udziafu w aukcji elektronicznej:
1) Komputer osobisty klasy PC 0 minimalnych parametrach technicznych:
a) Procesor z zegarem 1 GHz;
b) 256 MB pami~ci RAM.
2) Zainstalowane oprogramowanie:
a) system operacyjny Windows 2000 lub nowszy;
b) przeglqdarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SP1;
c) srodowisko Java Runtime Enviroment w najnowszej dost~pnej wersji.
d) tqcze internetowe 0 przepustowosci co najmniej 128 kbps.
3) Konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej Uzytkownika musi zapewnic stabilny dost~p stacji roboczej Uzytkownika do
wszystkich komponentow Systemu PPP. W szczeg61nosci w przypadku stosowania serwera Proxy nalezy upewnic si~, czy
nie zak.6ca on dost~pu do zadnego z elementow Systemu PPP.
4) Wazny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawq 0 podpisie elektronicznym).
7. Sposob post~powania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokosc minimalnych postqpien, czas trwania aukcji i warunki
jej zamkni~cia zostanq przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udzia'u w aukcji elektronicznej.
8. Wykonawcy zaproszeni do udzia'u w aukcji elektronicznej, skladajq kolejne korzystniejsze postqpienia za pomocq
formularza umieszczonego na stronie internetowej - www.ppp.pwpw.pl. w trybie bezposredniego polqczenia z tq stronq.
9. Postqpienia, pod rygorem niewatnosci, sk'ada si~ w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu.
10. Oferty skladane przez wykonawcow podlegajq automalycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert.
IV.3) Informacje admlnlstracyjne
IV.3.1) Numer relerencyJny nadany sprawle przez InstytucJ. zamawlajllclI:
IU/51NII-51/Z0/PN/AE/DOS/Kl2012
IV.3.2) Poprzednle publlkacJe dotycZllce tego samego zam6wlenla
nie

IV.3.3) Warunkl otrzymanla specyflkacjl, dokument6w dodatkowych lub dokumentu oplsowego
Dokumenty odpfatne: nie
IV.3.4) Termln skladanla ofert lub wnlosk6w 0 dopuRczenle do udzlalu w post,powanlu
3.7.2012 - 09:00
IV.3.5) Data wyalanla zaproszeii do skledanla ofert lub do udzlalu zakwallflkowanym kandydatom
IV.3.6) JCjJZJkl, w kt6rych moina sporz-.dzat olerty lub wnloskl 0 dopuszczenle do udzlalu w postCjJpowanlu
polski.
IV.3.7) Mlnlmalny okres, w kt6rym olerent b,dzle zwlllUny olen..
w dniach: 60 (od ustalonej daly skladania ofert)
IV.3.8) Warunkl otwarcla olert
Data: 3.7.2012 - 10:00
Miejscowosc:
Inspektorat Uzbrojenia, ul. Krolewska 1/7, 00-909 Warszawam, POLSKA.
Osoby upowatnione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie
Sekcla VI: Informacle uzupelnlalace
VI.1) InformacJe 0 powlarzaJllcym sl, charakterze zam6wlen la
Jest to zam6wienie 0 charakterze powtarzajqcym si~: nie
V1.2) InformacJe 0 funduszach Unll Europejsklej
V1.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiajqcy dopuszcza nast~pujqce sposoby porozumiewania si~ z Wykonawcami:
pisemnie,
za posrednictwem e-maila,
- za posrednictwem faksu.
2. Wszelkie pytania i wqtpliwosci dotyczqce prowadzonego post~powania nalety kierowac pisemnie w j~zyku polskim na
adres zamawiajqcego.
3. Informacje i wyjasnienia motna uzyskac od poniedzialku do piqtku w godz. 7.30. - 15.30.
4.Wszelkie informacje udzielane droget telefonicznq nie Sq wiettetce dla Zamawiajetcego.
VIA) Procedury odwolawcze
VIA.1) Organ odpowledzlalny za procedury odwolawcze
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post~pu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Skladanle odwoleii
Dokladne informacje na temat terminow sk'adania odwofan: Wykonawcom, a takte innym osobom, kt6rych interes prawny
dozna. uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajetcego okreslonych w ustawie zasad udzielania zamowien,
przYS'ugujq srodki ochrony prawnej, 0 ktorych mowa w dziale VI ustawy Pzp.
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VI.4.3) tr6dlo, gdzle motna uzyskac Informacje na temat skladanla odwotan
Departament Odwolari Urz~du Zamowieri 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: +48 224587800
V1.5) Data wysfanla nlnlejszego og'oszenla:
23.5.2012
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