Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.wil.waw.pl

Zegrze: Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ
Numer ogłoszenia: 37400 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Łączności , Zegrze Południowe, ul.
Warszawska 22a, 05-130 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6885543, 6885560, faks 22
7822134.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wil.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa elementów
elektronicznych dla WIŁ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ - wyspecyfikowanych
w Załączniku nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr
4 do SIWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym, który naleŜy prawidłowo wypełnić.
Pozycje cenowe umoŜliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczenia ceny oraz
poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeŜeli takie zaistnieją. Przedmiot
zamówienia musi: odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz
posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje, być fabrycznie nowy, nieuŜywany oraz
spełniać wymagania techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej
producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy, być dostarczony w opakowaniu
fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (bezpiecznym
elektrostatycznie oraz zamkniętych hermetycznie). Opakowanie musi umoŜliwić pełną
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identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data waŜności itp. bez konieczności
naruszania opakowania, być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami
ilościowymi i jakościowymi, pochodzić z bieŜącej produkcji, tj. z 2016 r., w przypadku braku
moŜliwości pozyskania danego elementu, jego data produkcji nie moŜe być starsza niŜ 2013
r., posiadać wyprowadzenia połączeniowe (nóŜki) wysokiej jakości, które będą podlegały
wnikliwej kontroli przy uŜyciu mikroskopu pod kątem ich jakości oraz stanu. Produkty
równowaŜne: UŜyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie
towaru od określonego producenta słuŜy jedynie określeniu parametrów technicznych,
standardów, właściwości, jakości, jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład
przedmiotu zamówienia produkty. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty
równowaŜne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał producenta/markę. CięŜar
udowodnienia równowaŜności spoczywa na Wykonawcy. Przez ofertę równowaŜną
Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych,
bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (poŜądanych) przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę i producenta produktów, które
oferuje. Oferta, w której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
dokładny opis oferowanego produktu w języku polskim w postaci np. kart katalogowych
produktu, informacji producenta, itp., które potwierdzają, Ŝe oferowane produkty
równowaŜne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Wymagania
stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot
zamówienia do siedziby Zamawiającego, Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość,
zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia,
Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia,
rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego
zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący
Załącznik nr 6 do SIWZ.Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi: Wykonawca obejmie
gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania
protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeŜeń. Wykonawca obejmie rękojmią przedmiot
zamówienia na okres min. 24 miesięcy liczoną od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego, jako naleŜycie wykonane. Reklamacje dotyczące stwierdzonych
usterek, wad oraz awarii załatwiane będą z naleŜytą starannością, rozumianą, jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 7
dni od daty zgłoszenia. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje równieŜ zakresy
zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń
Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z
podwykonawcą. JeŜeli okres gwarancji udzielony przez producenta na elementy elektroniczne
jest dłuŜszy niŜ gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres
gwarancji udzielony przez producenta..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.71.11.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 28.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena
spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złoŜonego
oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena
spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złoŜonego
oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena
spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złoŜonego
oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena
spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złoŜonego
oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena
spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złoŜonego
oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
•

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na Ŝądanie
zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty (wzór Załącznik nr 1 do SIWZ). Załącznik naleŜy wypełnić we wszystkich
wymaganych (pustych) miejscach, formularz cenowy (wzór Załącznik nr 4 do SIWZ),
zawierający dane umoŜliwiające Zamawiającemu porównanie parametrów oferowanego
urządzenia z parametrami określonymi przez Zamawiającego, pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•

1 - Cena - 90
2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje moŜliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia poniŜszych sytuacjach: wycofania z produkcji
danego typu oraz zastąpienia toŜsamym lub nowocześniejszym o lepszych rozwiązaniach i
parametrach techniczno - eksploatacyjnych, korzystniejszych dla Zamawiającego;
koniecznością ich zmiany, spowodowaną przyczynami technicznymi, których nie moŜna było
przewidzieć przed podpisaniem niniejszej umowy; w sytuacji wystąpienia zjawisk
związanych z działaniem siły wyŜszej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.wil.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wojskowy
Instytut Łączności, ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Płd., Sekcja Realizacji Zamówień.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Wojskowy Instytut Łączności, ul. Warszawska
22A, 05-130 Zegrze Płd., Kancelaria jawna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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