Warszawa 24 września 2010 r.
Nr sprawy: F1-208-10/10

Instytut Badań Systemowych PAN informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 133000 Euro na:

Dostawę urządzeń komputerowych do IBS PAN
1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Instytut Badań Systemowych PAN ; 01-447 Warszawa ul. Newelska 6.
REGON 000686434
NIP 525-000-86-08

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058,
Nr 220, poz. 1420 i Nr 227,poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157,
poz.1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) w trybie przetargu nieograniczonego.
2.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Laptop typu A – 1 sztuka
2. Drukarka typ B – 1 sztuka
3. Laptop typu C – 2 sztuki
4. Oprogramowanie typu R – 11 sztuk
5. Komputer stacjonarny typu G – 2 sztuki
6. Komputer stacjonarny typu H – 9 sztuk
7. Oprogramowanie typu P – 1 licencja
8. Laptop typu D – 1 sztuka
9. Monitor LCD typu I – 1 sztuka
10. Laptop typu E – 15 sztuk
11. Urządzenie wielofunkcyjne typu F – 1 sztuka
12. Notebook typu J – 1 sztuka
13. Drukarka typu K – 1 sztuka
14. Zestaw oprogramowania typu L – 1 sztuka
15. Skaner cyfrowy typu M – 1 sztuka
16. Oprogramowanie typu N – 1 sztuka
17. Tablet typu O – 1 sztuka

ad. 1
Laptop typu A – 1 sztuka

•
•
•
•

Procesor o wydajności nie mniejszej niż Intel Core 2 Solo SU3500
Przekątna ekranu co najmniej 13,3"
Rozdzielczość co najmniej 1366x768
Pamięć RAM co najmniej 4096 MB
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Dysk twardy o pojemności co najmniej 320 GB
Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż Mobile™ Intel® Graphics Media
Accelerator 4500MHD
Karta dźwiękowa, głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe
audio, wejście mikrofonu stereo, wbudowany mikrofon
Komunikacja co najmniej Karta sieciowa zgodna z 802.11b/g, interface Bluetooth,
karta Ethernet 10/100 Mb/s, Obsługa sieci : UMTS/HSPA o częstotliwości 2100
MHz oraz cztery pasma GSM/GPRS/EDGE o częstotliwości 850/900/1800/1900
MHz, Technologia bezprzewodowa : moduł do nawiązywania mobilnych połączeń
szerokopasmowej sieci WWAN/3G (HSDPA 7,2 Mb/s, HSUPA 2 Mb/s)
Interfejsy co najmniej 1 x wejście zasilające (prąd stały), 1 x wyjście monitora
zewnętrznego, 1 x RJ-45, 1 x wejście mikrofonu zewnętrznego, 1 x wbudowany
mikrofon, 1 x wyjście słuchawkowe (stereofoniczne), 1 x zintegrowana kamera
wideo o rozdzielczości 1,3 megapiksela, 1 x Uniwersalne gniazdo multimedialne
typu 5 w 1 (obsługujące karty SD™ o pojemności do 16 GB, Memory Stick® do 256
MB, Memory Stick Pro™ do 4 GB, MultiMedia Card™ do 1 GB i xD-Picture Card™
do 2 GB), 2 (2 z prawej) x USB 2.0, 1 x HDMI z obsługą formatu sygnału 1080p, 1
(z lewej strony) x Port USB 2.0 z funkcją Sleep-and-Charge
co najmniej 2 x gniazda pamięci (jedno dostępne do skonfigurowania)
zasilacz prądu przemiennego z funkcją automatycznego wykrywania napięcia
zasilania
zintegrowany mikrofon do obsługi połączeń Voice over IP
System operacyjny Windows® 7 Home Premium (w wersji 64-bitowej;
preinstalowany z funkcją odzyskiwania dysku twardego firmy) z możliwością
downgrade do Microsoft Windows XP PL
Waga co najwyżej 1,8 kg
Gwarancja co najmniej 24 mies.
maksymalny czas pracy na baterii co najmniej 11 godz.
sprzęt fabrycznie nowy
przykładowy zestaw spełniający warunki to Toshiba Satellite T130-120

ad. 2
Drukarka typ B – 1 sztuka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologia druku laserowa
Min. szybkość druku (mono) 22 str./min.
rozmiar nośnika A4
min. rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi
min. rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi
normatywna wydajność miesięczna 10000
min. pojemność podajnika papieru 250 szt.
min. pojemność tacy odbiorczej 125 szt.
Zainstalowana pamięć co najmniej 16 MB
Złącza zewnętrzne co namniej IEEE 1284, USB 2.0, Ethernet
Emulacje HP PCL 6, HP PCL 5e, Postscript Level 2 emulation
Obsługiwane systemy operacyjne * Mac OS 9.0 lub nowszy * MAC OS Xv10.1.2
lub nowsza * Windows 95/98/2000/ME/NT 4.0/XP
Maks. szerokość 13,8 cali
Maks. głębokość 14 cali
Maks. wysokość 10,1 cala
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Gwarancja co najmniej 12 mies.
sprzęt fabrycznie nowy
przykładowy sprzęt spełniający warunki HP LaserJet 1320N

ad. 3
Laptop typu C – 2 sztuki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesor o wydajności nie mniejszej niż Intel Pentium Dual Core T4400 (2.2 GHz) 1
MB, FSB 800 MHz
Przekątna ekranu co najmniej 17,3"
Rozdzielczość co najmniej 1600x900
Podświetlenie matrycy typu LED
Pamięć RAM co najmniej 2048 MB rozszerzalne do 4096 MB
Dysk twardy o pojemności co najmniej 250 GB
Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż Intel® Graphics Media Accelerator
X4500
Karta dźwiękowa, głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe
audio, wejście mikrofonu stereo, wbudowany mikrofon
Komunikacja co najmniej Karta sieciowa zgodna z 802.11b/g/n, karta Ethernet
10/100/1000 Mb/s
Interfejsy co najmniej 4 x USB 2.0, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), 1 x
Kensington Lock, 1 x Wejście mikrofonu, 1 x Wyjście słuchawkowe, czytnik kart 3w-1 (SD, SDHC, MMC)
zasilacz prądu przemiennego z funkcją automatycznego wykrywania napięcia
zasilania
zintegrowany mikrofon
System operacyjny Microsoft Windows XP Prof. PL OEM
Waga co najwyżej 3,5 kg
Gwarancja co najmniej 24 mies.
maksymalny czas pracy na baterii co najmniej 2 godz.
sprzęt fabrycznie nowy
przykładowy zestaw spełniający warunki to Notebook ASUS K70IJ-TY097 + system
Windows XP Prof. PL OEM

ad. 4
Oprogramowanie typu R – 11 sztuk
MS Office 2010 Prof. MOLP EDU

ad. 5
Komputer stacjonarny typu G – 2 sztuki
1. Procesor nie mniej wydajny, nie posiadający mniej rdzeni, nie mający mniej pamięci cache,
nie mający gorszego współczynnik TDP niż: Intel Core i5, i5-650, 3.2GHz, 4MB, LGA1156,
BOX
2. Płyta główna posiadająca gwarancje nie krótszą niż, obsługująca pamięci nie mniej niż,
posiadająca wbudowaną obsługę grafiki nie mniej wydajną niż, obsługująca twarde dyski
nie wolniej niż Intel DH55HC, H55, DDR3 1333, SATA, GBLAN, VGA(CPU), ATX,
posiadająca możliwość obsługi standardów RAID 0, 1, posiadająca złącze ethernet
1000Mb/s,
3. Pamięć co najmniej 2x2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM rozbudowywalna do co
najmniej 8GB
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4. Dysk o pojemności nie mniejszej niż, szybkości obrotowej nie mniejszej niż, pamięci cache
nie mniej niż Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 320GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB
cache
5. Obudowa o wielkości, ilości kieszeni 5,25” i 3,5” nie mniejszej niż Cooler Master Elite 332
czarna ( bez zasilacza )
6. Klawiatura USB czarna
7. Mysz Optical USB Mouse, USB czarna
8. Nagrywarka SATA DVD+/-R24x,DVD+RW8x,DVD+R DL 16x,SecurDisc,LS
9. Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish, 1pk, DVD
10. Zasilacz posiadający chłodzenie nie mniej wydajne niż, moc nie mniejszą niż, średnicę
wentylatora nie mniejszą niż MODECOM ATX MC 530 CARBON 530W PFC
11. sprzęt fabrycznie nowy co najmniej 24 miesiące gwarancji

ad. 6
Komputer stacjonarny typu H – 9 sztuk
1. Procesor nie mniej wydajny, nie posiadający mniej rdzeni, nie mający mniej pamięci cache,
nie mający gorszego współczynnik TDP niż: Intel Core i5, i5-650, 3.2GHz, 4MB, LGA1156,
BOX
2. Płyta główna posiadająca gwarancje nie krótszą niż, obsługująca pamięci nie mniej niż,
posiadająca wbudowaną obsługę grafiki nie mniej wydajną niż, obsługująca twarde dyski
nie wolniej niż Intel DH55HC, H55, DDR3 1333, SATA, GBLAN, VGA(CPU), ATX,
posiadająca możliwość obsługi standardów RAID 0, 1, posiadająca złącze ethernet
1000Mb/s,
3. Pamięć co najmniej 4x2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
4. Dysk o pojemności nie mniejszej niż, szybkości obrotowej nie mniejszej niż, pamięci cache
nie mniej niż Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 320GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB
cache
5. Obudowa o wielkości, ilości kieszeni 5,25” i 3,5” nie mniejszej niż Cooler Master Elite 332
czarna ( bez zasilacza )
6. Klawiatura USB czarna
7. Mysz Optical USB Mouse, USB czarna
8. Nagrywarka SATA DVD+/-R24x,DVD+RW8x,DVD+R DL 16x,SecurDisc,LS
9. Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish, 1pk, DVD
10. Zasilacz posiadający chłodzenie nie mniej wydajne niż, moc nie mniejszą niż, średnicę
wentylatora nie mniejszą niż MODECOM ATX MC 530 CARBON 530W PFC
11. Karta graficzna nie mniej wydajna niż, posiadająca nie mniej pamięci niż, pamięć karty nie
wolniejsza niż, szerokość szyny pamięci nie mniejsza niż Asus GeForceGTX465 1GB
GDDR5 (256bit), mini HDMI/2xDVI, PCI-E
12. sprzęt fabrycznie nowy co najmniej 24 miesiące gwarancji

ad. 7
Oprogramowanie typu P – 1 sztuka
Licencja MSDN AA wersja download 3 letnia na potrzeby Studium Doktoranckiego przy IBS
PAN

ad. 8
Laptop typu D – 1 sztuka
• System Operacyjny MS Windows 7 Home Premium (64 bity)
• Parametry Procesora procesor o wydajności i ilości rdzeni nie mniejszej niż Intel iCore
i7 Częstotliwość taktowania co najmniej 1,7 GHz, Częstotliwość taktowania
(TurboBoost) co najmniej 2,6 GHZ, Pamięć podręczna L2/L3, co najmniej 3MB, Liczba
rdzeni co najmniej 4
• Pamięć RAM 4096 MB, Typ pamięci RAM DDR3, Maksymalna wielkość pamięci RAM
nie mniej niż 6GB
• Dysk HDD Pojemność dysku co najmniej 500 GB
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Monitor Przekątna ekranu co najmniej 16 cali
Typ ekranu TFT z technologią LED
Rozdzielczość matrycy co najmniej 1920 x 1080 px
Napęd optyczny Wbudowany – odczyt/zapis CD, DVD, odczyt Blu-Ray
Porty co najmniej HDMI, DVI, firewire
Wbudowane głośniki tak, Wbudowany mikrofon tak, Wbudowana kamera Dane
techniczne MOTION EYE
Porty USB co najmniej 2
Porty Bluetooth, 802.11 a/b/g/n Ethernet LAN min. 100Mb/s
Wymiary: wysokość nie większa niż 4 cm, szerokość nie większa niż 24 cm, głębokość
nie większa niż 39 cm
Grafika wydajność karty graficznej co najmniej tyle ile Nvidia 330 GT
Pamięć wideo co najmniej 1 GB własnej pamięci karty graficznej
Ciężar nie więcej niż 3,2 kg
Akumulator typ akumulatora litowy czas pracy akumulatora co najmniej 2,5 godz.
Torba odpowiednia do wymiarów
Sprzęt fabrycznie nowy gwarancja co najmniej 24 miesiące
Przykładowy zestaw spełniający warunki to: SONY VAIO F12S1E z torbą HP dv7 –
4030 lub HP i7 – 720 QM z torbą

ad. 9
Monitor LCD typu I – 1 sztuka
• Przekątna ekranu co najmniej 24" (60 cm)
• Minimalna powierzchnia robocza (wys. x szer.) 293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"
• Czas reakcji co najwyżej 2 ms
• Kontrast co najmniej 60000 : 1 ACR
• Jasność co najmniej 300 cd/m² typowa
• Kąt widzenia co najmniej poziomo/pionowo: 170°/160°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dół:
80°/80°
• Kąt widzenia CR>5 co najmniej poziomo/pionowo: 178°/170°; prawo/lewo: 89°/89°;
góra/dół: 85°/85°
• Rozdzielczość fizyczna co najmniej Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
• Analogowe wejście sygnału D-Sub Cyfrowe wejście sygnału DVI-D, HDMI
• HDCP tak
• Głośniki 2 x 3 W (Stereo)
• Akcesoria w zestawie kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel
Audio, instrukcja obsługi, stopka
• Parametry regulowane autokonfiguracja, kontrast, jasność, ACR, tryb ECO, wejście
sygnału, audio (głośność, wycisz), regulacja kolorów, informacje o wyświetlanym
obrazie, regulacje obrazu (rozmiar w poziomie, pozycja pozioma/pionowa, dostrajanie,
ostrość, regulacja trybu Video, tryb OptiColour), ustawienia (język menu OSD, pozycja
menu OSD, czas wygaszania menu OSD, tło menu OSD), przywróć ustawienia
fabryczne
• Zasilanie AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
• Zasilacz wewnętrzny
• Zużycie energii co najwyżej 46 W typowo; maks. 1 W w trybie Power management
• Zarządzanie energią VESA DPMS
• Zabezpieczenie przed kradzieżą kompatybilny z Kensington-lock™
• Kąt pochylenia 20° w górę
• Przykładowy sprzęt spełniający specyfikację to iiyama Prolite E2407HDS-B1
• Sprzęt fabrycznie nowy co najmniej 36 miesięcy gwarancji

ad. 10
Laptop typu E – 15 sztuk
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Procesor nie mniej wydajny, nie posiadający mniej rdzeni, nie mający mniej pamięci
cache, nie mający gorszego współczynnik TDP niż: Intel Core i5-450M
2.4GHz/2.66GHz (DMI 4.8 GT/s, TDP 35W, 3MB cache)
Pamięć operacyjna co najmniej 4GB (2x2GB) DDR3 1066MHz, 2 sloty, maksymalnie
rozbudowywalna do co najmniej 8GB
Dysk twardy: o pojemności co najmniej 640GB serialATA – o prędkości obrotowej co
najmniej 5400 obr./min.
Napęd optyczny: nagrywarka DVD-RW Double Layer
Wyświetlacz: co najmniej 15,6" panoramiczny, podświetlenie LED, rozdzielczość co
najmniej HD (1366x768)
Powłoka wyświetlacza: powłoka lustrzana o podwyższonych parametrach wyświetlania,
typ TruBrite
Karta graficzna: o wydajności nie mniejszej niż ATI Mobility Radeon HD 5650, pamięć
własna co najmniej 1GB DDR3
Kamera internetowa: Wbudowana kamera o rozdzielczości 0,3 Mpixela + mikrofon
Karta dźwiękowa: High Definition Audio + głośniki stereo
Karta bezprzewodowa WiFi: wbudowana, obsługiwane standardy: IEEE.802b/g/n
Moduł bluetooth: wbudowany, standard 2.1
Czytnik kart flash: wbudowany, obsługuje co najmniej standardy: SecureDigital,
MultiMedia Card, MemoryStick, MemoryStick Pro
Typ wskaźnika: touchpad multimedialny (Multi-Touch)
Typ akumulatora: litowo-jonowy, 6 ogniw
Czas pracy na akumulatorze: co najmniej do 3,5 godziny
Głębokość: co najwyżej 25 cm
Szerokość: co najwyżej 38 cm
Wysokość: co najwyżej 3,8 cm
Waga: co najwyżej 2,5 kg
System operacyjny: Microsoft Windows 7 Home Premium PL (64 bity)
Wyposażenie: laptop, zasilacz sieciowy, akumulator, dokumentacja w języku polskim
Torba odpowiednia do wymiarów
Sprzęt fabrycznie nowy gwarancja co najmniej 48 miesięcy
Przykładowy zestaw spełniający warunki to: Toshiba Satellite L650-1C7 z torbą i
wydłużoną gwarancją

ad. 11
Urządzenie wielofunkcyjne typu F – 1 sztuka

• Minimalna szybkość druku - ksero 33 strony na minutę (A4)
• Technologia druku laserowa
• Cykl roboczy co najmniej do 75 000 stron / miesiąc; zalecany wolumen druku: do 10
000 stron/miesiąc
• Obsługa papieru co najmniej: Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów
(DADF): 50 arkuszy; rozmiar: 210 x 297 mm do 216 x 356 mm; Waga: 50 do 120
g/m2
• Pojemność wejściowa co najmniej: W standardzie podajnik boczny: 50 arkuszy;
rozmiar: 98 x 148 mm do 216 x 356 mm, Karta: 76 x 127 mm; Waga: od 60 do 163
g/m2
• Zasobnik 1: co najmniej 500 arkuszy; rozmiar: 98 x 148 mm do 216 x 356 mm;
Waga: 60 do 105 g/m2; Do wyboru rozmiary standardowe aż do 8,5” x 14” / A4
• Wyjście co najmniej 250 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne
• Czas drukowania pierwszej strony co najwyżej 9 sekund
• Rozdzielczość wydruku: jakość co najmniej do 1200
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• Pamięć co najmniej (standardowa/maksymalna) 256 MB / 512 MB plus dysk twardy
80 GB
• Procesor co najmniej 360 MHz
• Obsługiwane języki: co najmniej Zgodność z PostScript® 3™, PCL® emulacja 6 i
5e
• Podłączenie co najmniej 10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0
• Funkcje drukowania co najmniej: Niestandardowy format papieru, automatyczne
drukowanie dwustronne, znak wodny, druk poufny, druk próbny, druk opóźniony,
wybór
okładki,
wybór
papieru
według
cech,
oszczędność
tonera,
rozjaśnianie/przyciemnianie, drukowanie n stron na arkuszu, lustrzane odbicie,
negatywy, rotacja obrazu, ustawienia zapamiętane, tworzenie broszur,
dopasowanie do nowego rozmiaru papieru, układanie, druk na dysk twardy, druk z
dysku twardego, druk z napędu pamięci USB
• Rozdzielczość kopiowania co najmniej 600 x 600 dpi
• Funkcje kopiowania co najmniej: Automatyczne kopiowanie dwustronne, układanie,
zmniejszanie/powiększanie 25 do 400% z płyty skanera i ADF, kopiowanie książek,
oryginały różnych rozmiarach, wycieranie krawędzi, przesuwanie obrazu, tworzenie
broszur, okładki, automatyczny wybór papieru, rozjaśnianie/przyciemnianie,
separatory z folii, wiele stron na jednym arkuszu, kopiowanie dokumentów
tożsamości, kopiowanie na dysk twardy, eliminacja tła
• Faks wbudowany (33,6 Kbps z kompresją MH, MR, MMR, JPEG i JBIG); faks w
sieci LAN
• Funkcje faksowania: Rozdzielczość (najwyższa) co najmniej 600 x 600 dpi,
wysyłanie kolorowych faksów, książka adresowa, wysyłanie priorytetowe, raporty
faksu, lista faksów, zabezpieczenie przed niechcianymi faksami, eliminacja tła,
skrzynki pocztowe, zapytywanie, przesyłanie do faksu / na e-mail, zabezpieczenia
faksu, wysyłanie faksu
• Skanowanie
• Miejsca docelowe skanowania: Skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie
sieciowe, skanowanie do napędu pamięci USB
• Funkcje skanowania: Do 4800 dpi (interpolowany); Formaty plików: PDF, JPEG,
TIFF, wielostronicowy TIFF; oprogramowanie dołączone do urządzenia ma
zawierać program OCR odczytujący język polski działający przez sieć LAN z
systemami operacyjnymi co najmniej Windows XP, Vista, 7, 7 64bity, skanowanie
kolorowe, FTP, HTTP, HTTPS, SMB
• Bezpieczeństwo SSL, uwierzytelnianie, 802.1x, SNMPv3, filtrowanie IP, audyt
inspekcji, HTTPS, zabezpieczenia drukowania, zabezpieczenia faksu
• Przykładowe urządzenie spełniające warunki specyfikacji to XEROX Phaser
3635MFP/X
• Gwarancja co najmniej: dwuletnia gwarancja w miejscu instalacji
ad. 12
Notebook typu J – 1 sztuka
• Notebook, System w 100% kompatybilny z Mac OS X Snow Leopard,
• Procesor nie wolniejszy niż oraz posiadający nie mniej rdzeni niż Intel Core i5 2.53 GHz
• RAM nie mniej niż 4 GB DDR3 (1066 MHz), pamięć rozbudowywalna do co najmniej
8GB
• Dysk nie mniej niż 500 GB, DVD
• Grafika o parametrach nie gorszych niż GeForce GT 330M, 512 MB
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•
•
•

Monitor o przekątnej nie mniejszej niż 17 cali, rozdzielczość natywna nie mniejsza niż
1920x1200
Komunikacja co najmniej WiFi 802.11n, LAN 1Gb/s, Bluetooth
Porty co najmniej HDMI, DVI, 3 porty USB, port firewire, mini displayport,
ExpressCard/34
myszka bezprzewodowa Magic Mouse
3 lata gwarancji
Wymiary i masa maksymalnie Wysokość: 2,50 cm Szerokość: 39,3 cm Głębokość: 26,7
cm Masa: 2,99 kg (bez akcesoriów)
Sprzęt fabrycznie nowy
przykładowy sprzęt spełniający warunki to MAC Book Pro 17” z procesorem Intel Core
i5 2.53 GHz, myszką bezprzewodową Magic Mouse

ad. 13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drukarka typu K – 1 sztuka
drukarka brajlowska oraz dedykowana szafa dźwiękochłonna do niej
Wydajna drukarka dwustronna drukująca cztery strony brajlowskie na jednym arkuszu
papieru A3
Drukowanie linii składania (przy wydruku czasopism).
Podajnik na pojedyncze kartki.
Umożliwia automatyczne sortowanie wydruków w odpowiednim porządku.
Komunikaty głosowe informujące o stanie drukarki oraz udźwiękowione menu.
Druk dwustronny.
Szerokość papieru 130-297 mm
Długość papieru 120-590mm
Gramatura papieru 120-180 gsm
Wydruk grafiki w rozdzielczości do 50 DPI
Porty: USB, Network, Centronics, Serial.
Możliwość sterowania wydrukami przez wbudowany web server.
Szafa dźwiękochłonna ma wyciszać drukarkę tak aby spełniała ona normy dotyczące
hałasu w pomieszczeniach biurowych
Sprzęt fabrycznie nowy, gwarancja co najmniej 2 lata.
Przykładowy sprzęt spełniający warunki to np. Index 4x4 Pro wraz z dedykowaną szafą
dźwiękochłonną

ad. 14
•
•
•
•
•

Zestaw oprogramowania typu L – 1 sztuka
W ramach zestawu oprogramowania typu L znajdują się:
Visual Studio 2010 Professional MOLP EDU - 2 sztuki,
Office 2010 Standard MOLP EDU - 2 sztuki,
Office dla Maca MOLP EDU - 1 sztuka,
Windows 7 PL 64bit OEM – 1 sztuka

ad. 15
•
•
•
•
•
•
•
•

Skaner cyfrowy typu M – 1 sztuka
rozdzielczość nie mniejsza niż 4800 x 4800 dpi
paleta kolorów nie mniejsza niż 48 bitów
skanowanie w rozdzielczości 300 dpi nie dłuższe niż 10 sekund,
możliwość pionowego ustawienia skanera i skanowania w tym ustawieniu,
połączenie z komputerem poprzez USB,
możliwość skanowania książek,
zasilanie przez USB
obsługiwane systemy operacyjne Windows XP, Vista, 7, 7 64-bit oraz MACOS
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•
•

sprzęt fabrycznie nowy, gwarancja co najmniej 12 miesięcy
przykładowy sprzęt spełniający warunki to Canon CanoScan LiDE 210W

ad. 16
•
•
•
•
•
•

Oprogramowanie typu N – 1 sztuka
program porównania i synchronizacji dysków
analiza zawartości katalogów (z zawartymi w nich podkatalogami),
analiza zawartości całych dysków,
automatyczna synchronizacja zawartości, proponowane kierunki kopiowania
możliwość korekty proponowanych kierunków kopiowania,
przykładowy sprzęt spełniający warunki to program komputerowy GoodSync Synchronizer
firmy Siber Systems Inc.

ad. 17
Tablet typu O – 1 sztuka
• Tablet graficzny z wbudowanym wyświetlaczem LCD,
• Rozdzielczość tabletu: przynajmniej 5080LPI,
• Obszar roboczy: przynajmniej 25 x 15 cm,
• Ilość poziomów nacisku: przynajmniej 1 024
• Rozdzielczość wyświetlacza: przynajmniej 1280x800 pikseli (WXGA),
• Przekątna ekranu LCD: przynajmniej 12”,
• Minimalna szybkość odczytu (pkt/sek): przynajmniej 50,
• Technologia bezprzewodowego i bezbateryjnego piórka
• Interfejs komunikacyjny z komputerem: USB,
• Wspierane systemy operacyjne Windows XP, Windows 7, Mac OS X
• Sprzęt fabrycznie nowy co najmniej 12 miesięcy gwarancji
• Przykładowy sprzęt spełniający warunki przetargu to HANVON SenTIP ST 1201W,
Wacom Cintiq 12WX [DTZ-1200W]
3.

Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje zamówienie do dnia 22 października 2010 r.

4.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości(wysokościach):
Część

Wysokość wadium (w złotych polskich)

1.

50

2.

50

3.

50

4.

100

5.

100

6.

500

7.

50

8.

200

9.

50
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Część

Wysokość wadium (w złotych polskich)

10.

2000

11.

200

12.

500

13.

1000

14.

100

15.

50

16.

50

17.

200

Wadium może być wniesione w formie:
1. pieniądza,
2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancji bankowych
4. gwarancji ubezpieczeniowych,
5. poręczenia przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158, z póżn.zm.).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść najpóźniej do dnia składania ofert na konto 53 1240 5918 1111
0000 4913 5291
Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w formie
oryginału wraz z ofertą.
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 1.10.2010 r.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania z ofertą,
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania
umowy,
c) zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin
ich składania,
d) na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, który został
wykluczony, którego oferta została odrzucona.
5.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków. Dotyczy wszystkich części.
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień, a w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
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2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez wykonawcę
oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ.
Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej
sytuacji, wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z
postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą.
6.

Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń
oraz dokumentów wskazanych w pkt 6 i 8 niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji, wymagane jest ustanowienie pełnomocnika
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia / nie spełnia".
Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i uznanie jego
oferty za odrzuconą.

7.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu umożliwienia dokonania
oceny oferta musi zawierać następujące dokumenty (dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w następującej kolejności):
Lp

8.

Warunki wymagane od Wykonawcy
ubiegającego się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych
warunków

1

Oferta

Wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1

2

Nie podleganie wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, określone w art.22 – Załącznik nr 2

3

Potwierdzenie wniesienia Wadium

Dowody wpłat wadium (kopie) lub poręczeń bankowych,
gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,
Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski,
Newelska 6, 01-447 Warszawa, woj. mazowieckie,
tel. 223810247,
fax 223810105, e-mail: Bartłomiej.Solarz@ibspan.waw.pl
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,
Krzysztof Szkatuła,
Newelska 6, 01-447 Warszawa, woj. mazowieckie,
tel. 223810130,
fax 223810210, e-mail: Krzysztof.Szkatula@ibspan.waw.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
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9.

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

o

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wszelkie zmiany w ofercie powinny być parafowane przez wykonawcę.
Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy
na zewnątrz.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje inna osoba aniżeli wskazana w treści aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji (w szczególności
pełnomocnik inny niż prokurent) do oferty należy załączyć dokument potwierdzający
umocowanie tej osoby do złożenia oferty - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (np.
dokument pełnomocnictwa).
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę
pełnomocnika; w przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie
pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na
piśmie wg załączonych do SIWZ wzorów druków (formularz ofertowy) oraz zawierać pozostałe
dokumenty wskazane w wykazie załączników 1 2 SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający może w każdym czasie przed terminem składania ofert zmodyfikować treść
SIWZ, powiadamiając niezwłocznie o zmianie treści wszystkich wykonawców, którzy pobrali
SIWZ.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ust. 1 ustawy.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust 1 i 2 Ustawy.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert
2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
podając uzasadnienia faktyczne i prawne.
Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi z art.24 ust.1 i 2.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O odrzuceniu ofert zamawiający
zawiadomi wszystkich wykonawców.

11. Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert
•

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego na adres:
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN
01-447 Warszawa ul. Newelska 6
z dopiskiem PRZETARG Sprzęt komputerowy

•

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek itp. Przed terminem składania ofert. W tym celu Wykonawca powinien złożyć
Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczona jak wyżej z dopiskiem „Zmiana” lub
„Wycofanie”

•

Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert

•

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

•

Dokumenty winny być wykonane w języku polskim.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 01.10.2010 r., godz. 12:00 Instytut Badań Systemowych PAN 01-447
Warszawa ul. Newelska 6 Kancelaria.
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Termin i miejsce otwarcia ofert 01.10.2010 r.godz. 12:15 INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN 01447 Warszawa ul. Newelska 6 pok. 200
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy
przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny
wniosek.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Najniższa cena.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta
okaże się najkorzystniejsza.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego
Wykonawcę.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Wykonawca, który przedstawił najniższą cenę, będzie zobowiązany do podpisania umowy.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Uczestnikom postępowania, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej na podstawie art. 179 - 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17. Opis części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
18. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
20. Oferty wariantowe
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Adresy poczty elektronicznej - jak podano w punkcie 9. Informacje o sposobie porozumiewania się
zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
23. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje żadnego zwrotu kosztów w postępowaniu.
25. Inne informacje
Zamawiający posiada otwarty kontrakt MOLP o numerze OPEN 65035539ZZE1101 - 45078897.

Lista załączników (załączniki stanowią integralną część SIWZ):
1.
Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2.
Oświadczenie o spełnianiu wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2
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Załącznik nr 1

...........................................
Pieczęć Wykonawcy

(miejscowość, data)
Instytut Badań Systemowych PAN
01-447 Warszawa ul. Newelska 6

FORMULARZ OFERTOWY
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: dostawę urządzeń komputerowych dla IBS PAN
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za następującą cenę(y) ofertową brutto:
Numer części

Cena ofertowa brutto w złotych
polskich (w przypadku braku
oferty w danej części proszę
wstawić kreskę)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją
w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy wszystkie warunki do stosowania.
1. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, określonej jako możliwość dysponowania lub dostępu do środków finansowych
wystarczających do realizacji zamówienia bez udzielania zaliczki, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu
realizacji innych zamówień,
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu
terminu składania ofert.
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3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4. Ofertę złożono na ..... stronach kolejno ponumerowanych.
5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty **) :
1) ........................................................................................
2) ........................................................................................
3) ........................................................................................
4) ........................................................................................
5) ........................................................................................
6) ........................................................................................
7) ........................................................................................
8) ........................................................................................

.................................................................
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
Uwaga:
* niepotrzebne skreślić
**)

jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kserokopie, to muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
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Załącznik Nr 2

Zamawiający:
/pieczęć wykonawcy/

Instytut Badań Systemowych PAN
01-447 Warszawa
ul. Newelska 6

OŚWIADCZENIE
Złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
WYKONAWCA:
................................................................................................................................................
ADRES:
.................................................................................................................................
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: modernizacja instalacji elektrycznej w budynku IBS
PAN
oświadcza, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
który stanowi, że:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę
niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego,
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
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zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1-3.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji: przepisu nie
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67
ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem
art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą.
Miejscowość, .................................., dnia ..................................
.................................................
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
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