
Kraków: dostawa zestawu komputerowego, laptopa i komputera 

przenośnego do systemu pomiaru modułów, znak sprawy: PN-23-2013 

Numer ogłoszenia: 356012 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie , ul. 

Reymonta 25, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 295 28 00, faks 12 295 28 04. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.imim.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa zestawu komputerowego, laptopa i 

komputera przenośnego do systemu pomiaru modułów, znak sprawy: PN-23-2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawę zestawu komputerowego, 

laptopa i komputera przenośnego do systemu pomiaru modułów. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 31.42.20.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Page 1 of 4

03-09-2013file://E:\DOKUMENTY\ZAMÓWIENIA\PRZETARGI 2013\PN-23-2013-komputer\...



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 

przedłoŜyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

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

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz oferty, 2. Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez 

podwykonawców (jeŜeli Wykonawca przewiduje ich udział), 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego - dotyczy tylko podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), 

4. Opis techniczny oferowanego sprzętu Zamawiający wymaga podania opisu oferowanego sprzętu wraz z 

jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy 

zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do 

jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na 

konkretny wyrób (producent, typ, model). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się moŜliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 

następującym zakresie: a. jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym 

zmiana taka moŜe być spowodowana: 1) niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie 
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wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń; 2) pojawieniem się na rynku 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 3) pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niŜ 

wskazane w ofercie, pod warunkiem, Ŝe zmiany wskazane powyŜej nie spowodują zwiększenia ceny 

ofertowej. b. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest on spowodowany następstwem okoliczności 

leŜących po stronie Kupującego, takich jak: 1) utrudnienia w adaptacji pomieszczenia na potrzeby instalacji 

przedmiotu umowy, 2) usprawiedliwiona nieobecność w pracy pracowników Kupującego odpowiedzialnych za 

odbiór techniczny przedmiotu umowy. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złoŜenie 

wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, 

obliczenie kosztów zmian, jeŜeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.imim.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Instytut Metalurgii i 

InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 

Kraków, pokój nr: 225, II piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 

godzina 12:00, miejsce: Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, pokój nr: 225, II piętro. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: cześć nr 3 - Projekt nr POIG.02.01.00-12-175/09 Dostosowanie potencjału badawczego IMIM 

PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inŜynierii materiałowej, 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2 

Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1.Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa komputera przenośnego do systemu pomiaru modułów,. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: komputer przenośny do systemu 

pomiaru modułów - 1 szt.,. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa zestawu komputerowego,. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zestaw komputerowy - 1 szt.,. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 31.42.20.00-0, 30.23.13.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa laptopa. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: laptop - 1 szt.,. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6. 
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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