
                    Nr postępowania: FZP/001/2017 

 
  
 

 
 

 
 

 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Fundacja MagTop zaprasza do udziału w 
postępowaniu prowadzonym w trybie:  
 

 
 
 

 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy 
 

na: 
 

 
 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdził  dnia 18.04.2017r. 
 

Prezes Fundacji MagTop 
 

Prof. dr hab. Tomasz Dietl 
 

 
 

 
 
Fundacja Badawcza MagTop - Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i 
Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, projekt w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. 
„Międzynarodowe Agendy Badawcze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału 
naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Fundacji MagTop” 
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Rozdział 1. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Fundacja Badawcza MagTop - Międzynarodowe  

Centrum Sprzężenia Magnetyzmu  

i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną 

aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

www.MagTop.ifpan.edu.pl   

Adres do korespondencji: 

Fundacja Badawcza MagTop - Międzynarodowe  

Centrum Sprzężenia Magnetyzmu  

i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną 

aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

KRS: 0000658143  

REGON: 366341140 

NIP: 5213763730 

www.MagTop.ifpan.edu.pl   

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowany przez Prof. dr hab. Tomasza Dietl, zaprasza do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Fundacji MagTop”. 

Rozdział 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Fundacji MagTop.  

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

30200000-1, 30213000-5 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Fundacji MagTop, w tym dostawa dwóch 

komputerów typu all in-one o niżej wskazanych minimalnych parametrach technicznych: 

 Komputery all in one - 2 szt. 
Atrybut Wymagane minimalne parametry techniczne 
Ilość 2 szt. 
Typ Komputer stacjonarny typu All in One.  
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb prac biurowych, edukacyjnych, 

obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 
Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU 

Mark wynik min. 7000 punktów . 
Pamięć 
operacyjna 

8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB 

http://www.magtop.ifpan.edu.pl/
http://www.magtop.ifpan.edu.pl/
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Parametry 
pamięci masowej 

Min. 500 GB SATA 7200 obr./min 
  

Grafika Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze 
wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz 
MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0  posiadająca min. 6EU (Graphics 
Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz 
(cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa 
konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; dedykowane 
przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście 
liniowe; wbudowane dwa głośniki min. 3W każdy 

Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23” Full HD (1920x1080)  
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia 
kłódki) 
Zasilacz wewnętrzny o mocy max 200W, 
Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 104cm bez podstawy, 
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym 
umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 
Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego 
systemu montażowego VESA 100 

Matryca rozmiar 23” 
Maksymalna 
rozdzielczość 

FHD (1920 x 1080) 

Obsługiwane 
rozdzielczości 

1920 x 1080 
1280 x 1024 
1024 x 768 

Gama koloru min. 72% 
Kontrast min. 1000:1 
Jasności min. 250nits 
Kąty pion/poziom  178/178 stopni 
Powłoka typu : (Matowa) 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze 
strony). 

BIOS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji 
o:  
wersji BIOS,  
nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  
ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  
typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,  
pojemności zainstalowanego dysku twardego 
rodzajach napędów optycznych 
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
kontrolerze audio 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, 
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
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urządzeń 
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę 
komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem 
kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na 
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia 
następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła 
pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a 
hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie 
po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora 
przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej,  
portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu 
systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów 
znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. 

Oprogramowanie 
biurowe 

Pakiet oprogramowania biurowego typu MS Office Home and Business 2016 PL lub 
równoważny (parametry równoważności wskazane poniżej), licencja nowa 
(nieograniczona w czasie oraz przestrzeni).  
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów 
licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych 
opłat w okresie używania zakupionego produktu. Zamawiający wymaga, aby wszystkie 
elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego 
producenta. 
Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do 
tworzenia prezentacji, poczty. Pliki programów edytora tekstów, arkusza 
kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i 
uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom. 
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 

umiejętności technicznych 
c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 

katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik 
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych 
w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 

załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

c) umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 
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załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do 
potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich 
szablonów do właściwych odbiorców. 
4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i 
aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
5. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) Edytor tekstów 
b) Arkusz kalkulacyjny 
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 
6. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 

przestawne) 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim  
i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników  
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 

czynności  
k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma)  
l) Wydruk dokumentów  
m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną  

n) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub 
Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji 
wszystkich elementów i atrybutów dokumentu  

o) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji  

p) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 
udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego 
Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu 
umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.  

q) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym 
pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego 
zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.  

r) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 
udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie 
z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.  

7. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:  
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a) Tworzenie raportów tabelarycznych  
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych  
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz 

formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.  

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, 
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)  

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych  

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych  

g) Wyszukiwanie i zamianę danych  
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego  
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie  
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 

czynności  
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem  
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.  
m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z 
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i 
makropoleceń..  

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji  

8. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:  
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:  
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego  
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek  
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.  
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji  
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera  
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego  
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 

źródłowym arkuszu kalkulacyjnym  
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów  
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 

jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera  

l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013.  

9. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 
kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:  

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego  
b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców  
c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną  
d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule  
e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 

określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie 
nadawcy i odbiorcy  

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia  
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g) Zarządzanie kalendarzem  
h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom  
i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników  
j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 

automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach  
k) Zarządzanie listą zadań  
l) Zlecanie zadań innym użytkownikom  
m) Zarządzanie listą kontaktów  
n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom  
o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników  
p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników  

UWAGA.  
Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania 
biurowego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić 
oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania 
biurowego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, 
wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania równoważnego, w 
szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, 
oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, 
wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla 
administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania równoważnego. 

Certyfikaty i 
standardy 

1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu  
2. Deklaracja zgodności CE  
3. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej  

Warunki 
gwarancji 

Min. 2-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta,  
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować 
przez cały okres: 
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość 
szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy 
- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części 
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu 
diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki 
- szybkie wsparcie telefoniczne  

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta 
komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 slot Mini 
Pci, min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0 

2. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL (lub Windows 
10 Pro) niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie 
Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się 
pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny 

3. Wbudowane porty: Min. 8 x USB (w tym min. 4 porty USB 3.0) wyprowadzonych 
na zewnątrz obudowy, w tym minimum 4 portów USB z tyłu obudowy ,  VGA, 
HDMI, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu. Wymagana 
ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/


                    Nr postępowania: FZP/001/2017 

 
  
 

 
 

 
 

może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.  
4. Mikrofon i kamera HD (720p) w obudowie matrycy, fabryczna możliwość ukrycia 

kamery w obudowie. 
5. Czytnik kart multimedialnych min. 8 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi 

Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory 
Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card, 

6. Przycisk dostępu do menu na obudowie, min dwa przyciski do obsługi menu,  
7. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 

wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 
8. Karta Sieci bezprzewodowej WiFi dwuzakresowa 802.11 ac/b/g/n (wbudowana 

wewnątrz komputera) 
9. Bezprzewodowa klawiatura w układzie polski programisty  
10. Bezprzewodowa mysz z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi 
11. Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe  
12. Dołączony nośnik ze sterownikami 

Adres dostawy siedziba Zamawiającego przy Al. Lotników 36/46, 02-668 Warszawa 
Gwarancja Min. 24 miesiące 

 

2.2 Wymagania dodatkowe: 

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi fabrycznie nowy, być wolny od wad fizycznych i wad 

prawnych. 

2. Sprzęt musi być dostarczany bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi 

z możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji. 

3. Dostarczony sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia 

poszczególnych elementów., 

4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres min. 24 

miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego. 

5. Sprzęt komputerowy musi być dostarczone do siedziby Zamawiającego i uruchomiony w miejscu 

wskazanym przez użytkownika. 

6. Miejsce dostarczenia sprzętu: Fundacja MagTop, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

Rozdział 3. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

Rozdział 4. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

Rozdział 5. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje 
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu.   
 

Rozdział 6. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenie Zamówień dodatkowych o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy 

 

Rozdział 7. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
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Rozdział 8. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 
 

8.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 

w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, a także wskazanie nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których się powołuje 

w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

8.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

8.3 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

8.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Rozdział 9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

9.1 Wymagany termin wykonania zamówienia: do 14 dni (kalendarzowe) od dnia zawarcia umowy. 

9.2 Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone. 

9.3 Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) wykonania zamówienia, niż 

przedstawiono wyżej. 

Rozdział 10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 
WYKONAWCAMI 

 

10.1 Sposobem porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest forma pisemna, faks 

lub droga elektroniczna. 

10.2 W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu 

lub poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdzić fakt jej otrzymania.  

10.3 Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. 

Rozdział 11. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW 
 

11.1 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Tomasz Wojciechowski – 

faks. (+48-22) 847 52 24, e-mail: twojcie@MagTop.ifpan.edu.pl  

file://SPOS%C3%93B
mailto:twojcie@MagTop.ifpan.edu.pl
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Rozdział 12.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

 

12.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

12.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 

mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuje od 

uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuje od 

uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuje od 

uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 

12.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

12.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone 

w oryginale, mieć formę pisemną i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać 

w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, 

odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, 

wynikające za specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy, 

ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje. 

12.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
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lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i art. 24 ust. 5  ustawy. 

12.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

12.7 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

12.8 Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, 

nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń i oparty będzie na 

zasadzie TAK/NIE (spełnia /nie spełnia). 

12.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

12.10 Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców: 

1) którzy nie wykazali, spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 

13-23 ustawy, 

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

Rozdział 13. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  

 

13.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 11 

SIWZ i 11.1 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz 

z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 
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1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wykazanym w Załączniku nr 

2 i 3 do SIWZ. Informację zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenia Wykonawca składa 

zgodnie ze zworami stanowiącymi załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o którym mowa w pkt. 13.1 ppkt.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 13.1 ppkt. 1 SIWZ. 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 12.4 SIWZ. 

13.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

13.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;                                                                                             

2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na 

zasobach podmiotu trzeciego.  

13.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 13.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
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jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13.3 SIWZ 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt.13.3 SIWZ 

stosuje się. 

13.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 13.3 SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

13.6 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

13.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, 

mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

13.8 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

Rozdział 14. INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA 
POSTĘPOWANIA 

 

14.1 Wykonawca złoży wraz z Formularzem ofertowym wypełniony załącznik nr 1 do 

formularza ofertowego (szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu 

komputerowego), w którym poda informacje dotyczące oferowanego sprzętu.  
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W tabeli załącznika konieczne jest podanie nazwy firmy producenta sprzętu oraz oznaczeń 

identyfikacyjnych określających oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. 

Przy każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać oferowaną wartość.  

W przypadku niepodania przez Wykonawcę parametrów oferowanego sprzętu, oferta, jako 

nieodpowiadająca treści SIWZ, zostanie odrzucona. 

Rozdział 15. OGÓLNE WARUNKI SKŁADNIA OFERT PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE 
WSPÓLNIE  

(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE): 
 

15.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

15.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia ( tj. 

Formularz Nr 2 i Nr 3)  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia  w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

15.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji polega  Wykonawca  na 

zasadach określonych w art. 22a  ustawy, kopie w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą poświadcza za zgodność  z oryginałem odpowiednio  wykonawca lub te podmioty.  

15.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy, natomiast warunki określone  w pkt. 12.2 SIWZ mogą spełniać łącznie. 

15.5 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji 

Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych 

dla danej formy  organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

15.6 W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna): 

1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania 

wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 

formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. 

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle 

dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego 

albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z 

pełnomocnikiem, 
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Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 

pełnomocnictwo (poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub 

uchwałę). 

Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 

3) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej 

stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków 

konsorcjum, 

4) inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) 

pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum  i dotyczą one całego 

konsorcjum. 

15.7 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia. 

15.8 Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 

wszystkich podmiotów składających ofertę. 

15.9 Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i 

wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

15.10 Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez 

pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

Rozdział 16. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ 
 

16.1 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując 

swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego. 

16.2  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

16.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania, o którym mowa 

w pkt. 13.2 SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

16.4  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 16.2 SIWZ. 

16.5 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na 

której udostępniono SIWZ. 
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16.6 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę 

zmianę na własnej stronie internetowej (www.MagTop.ifpan.edu.pl).  

16.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie 

internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. 

Rozdział 17.WADIUM 
Nie dotyczy. 

Rozdział 18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

18.1 WYKONAWCA ma prawo złożyć jedną ofertę.  

18.2 WYKONAWCY zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

18.3 WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Oferta (Formularz ofertowy), wraz z załączonymi oświadczeniami itd. musi być napisana 

czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są 

nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku 

polskim. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia wymagane 

postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. Oferta musi być 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy podpisem czytelnym 

lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w KRS lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej 

WYKONAWCY lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo dokonywania określonych 

czynności prawnych. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty 

musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do 

oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

18.4 Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnym numerem, spięta w sposób 

zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji zawartości oferty i podpisana (każda 

strona zawierająca treść) przez WYKONAWCĘ, a przedłożone dokumenty winny być spisane 

na jednej kartce (spis treści). 

18.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

http://www.magtop.ifpan.edu.pl/
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18.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy WYKONAWCA dołączy, 

jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą 

„za zgodność z oryginałem” (na każdej stronie dokumentu) i podpisana przez upoważnionego 

do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału 

lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

18.7 Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu 

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę/opakowanie należy zaadresować według 

poniższego wzoru: 

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:  

Fundacja MagTop 

OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE  PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO NA: 

„Dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Fundacji MagTop” – nr FZP/001/2017 

 

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz z 

numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty 

Wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. 

Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, 

jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca 

składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające. 

18.8 Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą 

odsyłane bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

18.9 Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed 

ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. Zmiany 

do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem 

„ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer 

telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Wykonawca nie może wycofać oferty 

i wprowadzić zmian w ofercie  po upływie ostatecznego terminu składania ofert. 

18.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
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Nie ujawnia sie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4. (art. 8 ust. 3 

ustawy). 

18.11   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 przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”.  

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 

określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:  

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą,  

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

18.12  Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z 

załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

Rozdział 19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
19.1.  WYKONAWCA pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.   

19.2.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

19.3  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 oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Rozdział 20. MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
20.1  Oferty należy składać w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO:   

Fundacja MagTop, 02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46, pokój 24 blok II 

20.2   Termin składania ofert upływa dnia 08/05/2017 o godz.11.00.  

20.3  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08/05/2017 o godz. 11.15 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, 

pok. nr 6 blok II 
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20.4   Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

w miejsce wskazane w pkt. 20.1 SIWZ, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub 

kurierską.  

20.5 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

20.6  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

www.MagTop.ifpan.edu.pl informacje dotyczące: 

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w cenach.  

20.7   Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 20.2 SIWZ, zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom. 

Rozdział 21. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

21.1 W ofercie, Wykonawca, jest zobowiązany podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia w PLN 

zawierającą całkowity jego koszt wraz z należnym podatkiem VAT (w Formularzu Ofertowym). 

Wszystkie wartości tj.: netto, VAT i wartość brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po 

przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. 

21.2 Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a 

bez których nie można realizować zamówienia (w tym m.in. transport pod wskazany adres, 

rozładunek,  montaż, ustawienie, itp.) Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez 

zastosowanie rabatów, opustów itp. 

21.3 Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.  

Rozdział 22. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 
22.1 Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującym kryterium i jego  

znaczeniem (dotyczy każdej z części zamówienia): Cena oferty brutto – o wadze 60 %;  

http://www.magtop.ifpan.edu.pl/
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gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia – o wadze 20 %, termin realizacji 

zamówienia – o wadze 20% 

          Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

WYKONAWCÓW w zakresie kryterium.  

22.2 Oferta spełniająca  w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium, otrzyma 

maksymalną ilość punktów. Pozostałym WYKONAWCOM, spełniającym wymagania 

kryterialne przypisane zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

22.3 Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg formuły:  

1. Cena: 

         Cn 

C =------------ x 60% 

         Cob 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium cena 

Cn – najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert 

Cob – cena ofertowa badanej oferty 

60 % - waga kryterium 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium „cena”. 

2. Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia (w miesiącach pełnych): 

            Gn 

G = -------------- x 20 % 

           Gob 

gdzie: 

G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „gwarancja na oferowany 

przedmiot zamówienia”, 

Gn – gwarancja badanej oferty 

Gob – najkorzystniejsza z oferowanych gwarancji na przedmiot zamówienia 

20 % - waga kryterium 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium 

„gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia”. 

Oferty proponujące gwarancje na oferowany przedmiot zamówienia 36 miesięcy lub 

dłuższą otrzymają maksymalną liczbę punktów. Termin gwarancji liczony jest od daty 

podpisania protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego. 

Oferty proponujące gwarancję krótszą niż 24 miesięcy zostaną odrzucone. 

3. Termin realizacji zamówienia: 

            Gn 
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G = -------------- x 20 % 

           Gob 

gdzie: 

G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „termin realizacji zamówienia”, 

Gn – najkorzystniejszy oferowany termin realizacji zamówienia,  

Gob – oferowany termin realizacji zamówienia, 

20 % - waga kryterium 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium „termin 

realizacji zamówienia”. 

Oferty proponujące termin realizacji zamówienia 5 dni lub krótszy otrzymają 

maksymalną liczbę punktów. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty zawarcia 

umowy. 

Oferty proponujące termin realizacji zamówienia dłuższy niż 14 dni zostaną odrzucone. 

4. Całkowita liczba punktów. 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie 

poniższego wzoru: 

        Lp = C + G +T 

Gdzie:  

Lp – liczba punktów 

C – punkty przyznane w kryterium Cena 

G- punkty przyznane za kryterium Gwarancja 

T – punkty przyznane w kryterium Termin 

22.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

22.5 Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: 

- błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo podanej w 

ofercie stawki podatku od towarów i usług; 

- błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług. Przyjmuję się że 

prawidłowo podano cenę jednostkową netto (Formularz ofertowy). 

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i 

dzielenia. 
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

22.6 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 19.5 ppkt. 3). 

22.7 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Rozdział 23. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 
Nie dotyczy. 

Rozdział 24. WYBÓR OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWINIA PUBLICZNEGO 
 

24.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

24.2  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informację na stronie internetowej 

www.MagTop.ifpan.edu.pl.     

24.3  Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po 

upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział 25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
25.1  Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

25.2  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

Rozdział 26. Postanowienia umowy 
 

26.1    Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

26.2  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

26.3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

http://www.magtop.ifpan.edu.pl/
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regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia.  

 

Spis załączników do SIWZ: 

1. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1  - zał. 1 do SIWZ 

2. Formularz nr 2 – zał. 2 do SIWZ 

3. Formularz nr 3 – zał. 3 do SIWZ  

4. Formularz nr 4 – zał. 4 do SIWZ 

5. Wzór umowy – zał. nr 5 do SIWZ 

 

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
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