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11.1.5)

PL-Warszawa: Systemy kontroli ruchu lotniczego

2011/S 81-133292
OGl:.OSZENIE 0 ZAMOWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSmUCJA ZAMAWIAJACA
1.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Inspektoral Uzbrojenia
al. Niepodleglosci 218

Kr6tki opis zam6wienia lub zakupu(6w)
1. Przedmiotem zamowienia jesl doslawa wraz z instatacja, wdrozeniem i szkoleniem syslemu wymiany depesz
sluzb ruchu Iolniczego (ATS) w lechnologii AMHS (Air Traffic Services Message Handling Syslem) dla Sluzby
Ruchu Lolniczego S~ Zbrojnych RP lj.:
1) dostawa 4 slanowisk monitorowania i konlroli MCP z oprogramowaniem uwzgl",dnial'tcym wszystkie funkcje
Syslemu AMHS;
2) 23 kpl. lenninali AMHS z oprogramowaniem i 2 kpl. przenosnych terminali AMHS wraz Z oprogramowaniem.
3) przeprowadzenie Testow Odbioru Fabrycznego syslemu AMHS;
4) przeprowadzenie szkolenia administracyjno-techniczne dla adminislratorOw syslemu AMHS;
5) wykonanie inslalacji wraz z konfiguracj't i uruchornienie systemu AMHS na poziomie podstawowym (Basic

7) przeprowadzenie Testow Odbioru Wsl",pnego syslemy AMHS;
8) inteqracje syslemu AMHS z syslemem AMHS PAlP;
9) wykonanie uslug koryguj'tcych w przypadku niewlasciwej wsp61pracy systemow w Okresie Wdrazania
operacyjnego
10) doslawa 2 serwerow do auloryzacji uzytkownikow i zarzadzania zcenlralizowanym syslemem anly
wirusowym;
11) doslawa 40 kpl. lerminali AFTN wraz z oprogramowaniem oraz czesci zapasowych.
12) przeprowadzenie inslalacji wraz z konfiguracj't i uruchornienie funkcjonalnosci syslemu AMHS do poziomu
rozszerzonego (Extended ATS Messages Sernice);
13) przeprowadzenie inslalacji wraz z konfiguracj't i uruchomienie syslemu Teslowego;
14) przeprowadzenie szkolenia operatorow koricowych syslemu AMHS;
15) integracj", syslemu AMHS z syslemem AMHS pAlp na poziomie rozszerzonym (Extended ATS Messages
Service);
16) wykonanie uslug koryguj'tcych w przypadku niewlasciwej wsp6lpracy syslern6w w Okresie Wdrazania
operacyjnego;
17) wykonanie Testow Odbioru Koricowego;
18) Przeprowadzenie szkolenia.

Tel. +48226874754
E-mail: iu.oiize@mon.gov.pl
Faks +48226874893
Adresy internetowe
Ogolny adres instylucji zamawiaiacej www.iu.wp.mil.pl
Wi~ej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu konlaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupow) mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu
konlaktowego
Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w post",powaniu naleZy przesylac na adres: jak podano
wyzej dla punktu konlaklowego
ROOZAJ INSmUCJI ZAMAWlAJJ\CEJ I Gl:.OWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAtALNOSCI
Inne jednoslka wojskowa
Obrona

11.1.6)

Wsp61ny Siownik Zam6wien (CPVI
34962220

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1)
OPIS

/1.1.7)

Zamowienie jest obj",te Porozumieniem w sprawie zamowien rzll.dowych (GPA)
Tak

11.1.1)

Nazwa nadana zam6wieniu przez instytucj", zamawiajll.cll.

11.1.8)

Dostawa wraz z instalacia, wdrozeniem i szkoleniem syslemu wymiany depesz shizb ruchu lolniczego (ATS) w
technologii AMHS (Air Traffic Services Message Handling Syslem) dla S1uzby Ruchu Lolniczego S~ Zbrojnych
RP.

Podzial na cz",sci
Nie

/1.1.9)

Dopuszcza si", skladanie ofert wariantowych
Nie

Instytucja zamawiaj'tca dokonuje zakupu w irrueniu innych instytucji zamawiaj'tcych Tak

11.1.2)

Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub swiadczenia uslug
Dostawy

11.2)

W1ELKOSC lUB ZAKRES ZAMOWIENIA

11.2.1)

Glowne miejsce realizacji doslawy 1 Baza Malerialowo Techniczna (zwanym rowniez BMT) - Sklad towicz (ul.
Jana Pawla II nr 1, 99-400 towicz), leI. +48 468376772, faks +48468376765.

Calkowita wielkosc lub zakres
Wartosc zann6wienia powytej 125 000 EUR.

/I .2.2)

Opcje

11.3)

CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA lUB TERMIN REALlZACJI
Okres w dniach 210 (od udzielenia zann6wienia):

11.1.3)

Ogloszenie dotyczy

11.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

Zarnowienia publicznego
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ATS Messages Service);
6) przeprowadzenie instalacji wraz z konflguracj't i uruchomienie 10 lerminali AMHS;

Do wiadomoscr lilianna Ochal
00-911 Warszawa
POLSKA

1.2)
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111.1 )

WARUNKI OOTYCZA.CE ZAMOWIENIA

3) Wykazu wykonanych. a w przypadku swiOOczen okresowych lub ci'lg/ych r6wniez wykonywanych doslaw

111.1.1 )

Wymagane wadia i gwarancje

w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenla w okresie oslalnich 3

1. Wadium nr 7005 w wysokosci 73 000,00 PLN (slownie: siederndziesiat trzy tysiace zlotych) nalezy wniesc

lal przed uplywem terminu skladania olert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6lszy - w tym

przed uplywem lerminu skladania olert, okreslonym w Czesci XIII specyfikacji.

okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc6w wraz z zal'[czeniem dokument6w
potwierdzalacych. ze zoslaly wykonane lub
111.2.3) Zdolnosc techniczna;

w lormie bezgol6wkowej (zgodnie ze wzorem stanowiacyrn zal'lcznik nr 8 do SIWZ) sktadac na adres

4) Inlormacji banku lub sp61dzielczej kasy oszczednoscowo-kredytowe], w kt6rych wykonawca posiada
rachunek, potwierdzaiacych wysokose posiadanych srodk6w lub zdolnosc kredytow'l wykonawcy zgodnie z

"Wadium nr 7005 - w przelargu nieograniczonym na doslawa wraz z instalacja, wdrozeniern i szkoleniem

opisem zawartym w Sekcji 111.2.2) Zdolnose ekonomiczna i finansowa, wyslawionej nie wczesniej niz 3 rniesiace

syslemu wymiany depesz sfuzb ruchu lolniczego (ATS) w lechnologii AMHS (Air Traffic Services Message

przed uplywem skladania otert. z zastrzeteniem § 1 ust. 3 Rozporzadzenia;

Handling Syslem) dla Sluzby Ruchu Lolniczego S~ Zbrojnych Rp· (nr postepowania IU/312NII-511Z0/PN/AE/

5) oplaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaiaceqo, ze wykonawca jest

OOSIKI20 11).

ubezpieczony od odpowiedzialnoscl cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazane] z przedmiolem

Za termin wniesienia wadlum w lonnie pienieznej zostanie przyj~ty termin uznania na rachunku

zamOwienia zgodnie z opisem zawartym w Sekcji 111.2.2);

Zamawiaj'lcego.

6) aklualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagal<l.wpisu do rejestru, w celu

4. Wykonawca zobowiazany jesl zabezpieczyc oferte wadium na caly okres zwia.zania oferta.

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkl2 uslawy Pzp, wyslawionego

5. Zwrol i utrate wadium reguluje art. 46 ustawy.

nie wczesnie] niz 6 rniesiecy przed uplywem lerminu skladania olert, a w stosunku do os6b fizycznych

6. Wykonawca, kl6ry nie zabezpieczy olerty wadium zostanie przez zarnswiaiaceqo wykluczony - art. 24 ust, 2

oswiadczenia w zakresie art. 24 usl. 1 pkt 2 uslawy Pzp;
7) aklualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajaceqo, ze wykonawca nie

G10wne warunki finansowania i ptatnosc] illub odniesienie do odpowiednich przepisow je reguluj'lcych

ustawa z dnia 12.6.2003 r. 0 tenninach zaplaly w lransakcjach handlowych (Oz. U. Nr 139, pOZ. 1323, z pozn.
zm.).
Fonna prawna, jak'l musi przyj'lc grupa wykonawcow, ktorej zostanie udzielone zam6wienie

zalega z oplacaniem podatk6w, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w ca/osci wykonania decyzji wlasciwego organu 
wyslawionego nie wczesniej nit 3 miesiace przed uplywem terminu skladania olert;
8) aklualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri SpoIecznych lub Kasy RoIniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaiaceqo, ze wykonawca nte zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, tub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,

Umowa 0 wsp61ne wykonanie zam6wienia.
111.1.4)

zgodnie z opisem zawartym w Sekcji

Inspektoralu Uzbrojenia, 00-911 Warszawa, al. Niepodleglosci 218 z dopiskiem:

Warunki finansowe okreslone zoslaly we wzorze umowy stanowiace] zal'[cznik do SIWZ, w tym zgodnie z

111.1.3)

sa. wykonywane nalezycie -

2. Wadium rnozna wniesc w lormie okreslonej wart. 45 ust. 6 ustawy.
3. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplacie na konto 47 101010100015 151391200000, a wadium

pkl 2 uslawy.
111.12)
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odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wslrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego

Inne szczegolne warunki, ktorym podlega realizacja zamowienia

organu - wyslawionego nie wczesnie] nlz 3 rniesiace przed uplywem lenninu skladania olert;

Nie

9) aklualnej inlormacji z Krajowego Rejeslru Kamego w zakresie okreslonyrn wart. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy

111.2)

WARUNKI UOZlAl:.U

Pzp, wystawionej nie wczesnie] nii: 6 rniesiecy przed uplywem lerminu skladania olert;

111.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawc6w, w tym wymogi dotycz'lce wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego

wyslawionej nie wczesniej nii: 6 miesi~y przed uplywem lerminu skladania olert;

10) aktualnej inlormacji z Kra)owego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkl9 ustawy Pzp,

Inlormacje i lormalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymog6w: 0 udzielenie zam6wienia m09'l

2. Jezeli, w przypadku Wykonawcy maj'lcego siedzib~ na terytorium Rzeczypospolilej Polskiej, osoby, 0 kt6rych

ubiegae si~ Wykonawcy, kl6rzy nie podlegaj'l wykluczeniu z posl~powania na podslawie art. 24 us!.1 uslawy

mowa wart. 24 us!. 1 pkl 5-8 uslawy Pzp, maj'l miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolilej

Oraz spelniaj'l warunki wymienione wart. 22 us!. 1 uslawy, dotycz'lce:

Polskiej, Wykonawca sklada w odniesieniu do nich zaswiadczenia wtasciwego organu s'ldowego albo

1)posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jeteli przepisy prawa nakladaj'l

administracyjnego miejsca zamieszkania dolycz'lce niekaralnosci lych os6b w zakresie okreslonym wart. 24

obowia.zek ich posiadania;

us!. 1 pkl 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania otert,

2)posiadania wiedzy i dOSwiadczenia;

z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych os6b nie wydaje si~ lakich zaswiadczeri - zasl~puje

3)dysponowania odpowiednim potencjalem lechnicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;

si~ je dokumentem zawieraj'lcym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem s'ldowym,

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

adminislracyjnym albo organem samorz'ldu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych os6b.

1.W celu potwierdzenia, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w post~powaniu, Zamawiaj'lcy zgodnie z

3. Jezeli wykonawca ma sledzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolilej Polskiej, zamiast

rozporz'ldzeniem Prezesa Rady Minislr6w z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaj6w dokumenl6w, jakich moze

dokumenl6w, 0 kt6rych mowa w us!. 1:

z'ldae zamawiaj'lcy od wykonawcy, oraz lorm, w jakich Ie dokumenty mog'l bye skladane (OZ. U. nr 226, poz.

1) w pkt 6-8 i pkt 10 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzib~ lub miejsce

1817), zwany dalej "Rozporz'ldzeniem", z'lda przedstawienia nasl~puj'lcych dokument6w i oswiadczeri:
1) Oswiadczenia Wykonawcy 0 spelnianiu warunk6w udzialu w posl~powaniu, 0 kl6rych mowa wart. 22 us!.

zamieszkania. potwierdzaj'lce odpowiednio, ze:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogIoszono upadlosci - wyslawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed

ustawy Pzp;

uplywem lerminu skladania olert,

2) Oswiadczenia wykonawcy 0 braku podslaw do wykluczenia na podslawie art. 24 us!.1 uslawy Pzp;
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozjozenie na raty zaleglych plalnosei lub wstrzymanie w

1. W celu wykazania spelnienia przez wykonawc6w warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 22 us!. 1 pkt 2) ustawy

calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wyslawiony nie wczesniej nit 3 rniesiace przed uplywem
lerminu skladania ofert,

Pzp, tj. posiadania wiedzy i doswiadczenia, Zamawiaj<\Cy wymaga aby wykonawca:
1) wykonal, a w przypadku swiadczerl okresowych lub ci'\9lyeh r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si'i'

lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie,

0

zam6wienie - wyslawiony nie wczesniej nit 6 miesi'i'CY

przed uplywem lerminu skladania ofert;

dwie (2) doslawy wraz z instalacia, wdroteniem i szkoleniem odpowiadaj,\ce swoim rOOzajem przedmiolowi

2) pkl 9 - sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadoweqo lub adminislracyjnego miejsca zamieszkania
osoby, kt6rej dokumenly dotycz'\, w zakresie okrestonyrn wart. 24 us!. 1 pkt 4-8 uslawy Pzp - wyslawione nie

zam6wienia, tj. dostawa wraz z instalacj'\, wdroteniem i szkoleniem systemu wymiany depesz sfuzb ruchu
lotniczego (ATS) w technologii AMHS (Air Traffie Services Message Handling Syslem) wartosci co najmniej 2

wczesniej nit 6 miesiecy przed uplywem lerminu skladania ofert.

500000,00 PLN kazda (srownie: dwa miliony piecset tysi'i'CY zlotych brulto)

ww. warunku

4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kl6rym wykonawca ma siedzibe lub miejsce

2. Zamawiaj,\cy dokona oceny spe/nienia

zamieszkania, nie wydaje si'i' dokument6w, 0 kl6rych mowa w ust, 3, zastepuie sie je dokumenlern

dokumenl6w wymienionych w SekCJi 111.2.1), tj.

na podstawie zlotonych wraz z oferta oswiadczen i

zawieraj,\cym oswiadczenie zlozone przed nolariuszem, wlasciwym organem s,\dowym, adminislracyjnym albo

1) Wykazu wykonanych, a w przypadku swiadczeri okresowych lub ci'l9tvch r6wniet wykonywanych dostaw

organem ssmorzadu zawOOowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w

w zakresie ruezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswradczenia w okresie ostalnich 3

kt6rym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania - wyslawionych w lerminach okreslonych w us!. 3,

lal przed uplywem terminu skladania otert, a jeteli ok res prowadzenia dzlalatnosc: jest kr61szy - w tym

5. Zamawiaj,\cy dokona oceny spelnienia warunk6w wymaganych 00 wykonawc6w na podslawie ztozonych

okresie, z pOOaniem ich wartosci, przedmiotu, dal wykonania i OObiorc6w wraz z zal'\czeniem dokument6w

wraz z oferta oswiadczen i dokument6w.

potwierdzejacych, ze zoslaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie,
3. Dcena spe/niania warunku dokonana b'i'dzie w oparciu 0 oswiadczenia i dokumenty, ktore wykonawca

6. Zqodnie z art, 26 us!. 2b ustawy Pzp, wykonawca moze poleqac na wiedzy i doswiadczeniu, polencjale
lechnicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia lub zdomosciach finansowyeh innych pOOmiol6w,

zobowiqzany jest zlozyc wraz z oferta, wed/ug formuly "spelnialnie spetnia".

niezaletnie 00 charakteru prawnego Iqcz,\cych go z nimi stosunkow, Wykonawca w lakiej sytuacji zobowiqzany

111.2.4)

jest udowodnic zamawiajacernu, it bedzie dysponowal zasobami niezbednyrni do realizacji zam6wienia, w

Zam6wienia zastrzetone
Nie

szczeqclnosci przedstawiaiac w tym celu pisemne zobowiazanie tych pOOmiol6w do oddania mu do dyspozyeji

111.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCz.a,CE ZAM6WlEN NA USt.UGI

niezbednych zasob6w na okres korzyslania z nich przy wykonywaniu zam6wienia z zastrzezeniern § 1 us!. 2 i 3
Rozporzadzenia.

111.3.1)

SWiadczenie uslugi zastrzetone jest dla okreslonego zawodu

7, ZgOOnie z art. 24 ust. 1 uslawy Pzp kazdy pOOmiol (do!. wykonawe6w okreslonych wart. 23 oraz wart. 26

111.3.2)

Osoby prawne powinny wskazac nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe os6b odpowiedzialnych za

us!. 2b uslawy Pzp musi wykazac brak podslaw do wykluczenia go z posl'i'powania 0 udzielenie zam6wienia
publicznego.

SEKCJAIV:PROCEDURA

Zdolnosc ekonomiczna i finansowa

IV1)

ROOZAJ PROCEDURY

Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymog6w; W celu wykazania spelnienia

IV.1.1)

Rodzaj procedury

przez wykonawc6w warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 22 us!. 1 pkt 4) uslawy Pzp, lj. znajdowal si'i' w sytuacji
finansowej i ekonomicznej, Zamawiaj,\cy wymaga aby Wykonawca:

IV 1.2)

Ograniczenie Iiczby wykonawc6w, kt6rzy zostan~ zaproszeni do skladania ofert lub do udzialu

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawc6w padczas negocjacji lub dialogu

wykonanie uslugi

Otwarta

1) posiadal srOOkifinansowe lub zdolnosc kredytow,\ w wysokosci co najmniej 2 500 000,00 PLN (slownie: dwa
miliony pieesel tysi'i'cy zlotych brulto);

IV2)

KRYTERIA UDZIElENIA ZAM6W1ENIA

500 000,00 PLN (slownie: dwa miliony pi'i'Csel tysi'i'CV zlotych brulto).

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zam6wienia

2.Zamawiaj,\cy dokona oceny spetnienia ww. warunk6w na podslawie zlozonych wraz z ofert'\ oswiadczerl i
dokument6w wymienionych w Sekcji 111.2.1), lj.

IV.2.2)

Wykorzystana b~dzie aukcja elektroniczna

2) by! ubezpieczony 00 OOpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia!alnosci na kwot'i' co najmniej 2

Najnitsza cena

1) Informacji banku lub sp61dzielczej kasy oszcz'i'dnosciowo-kredytowej, w kt6rych wykonawca posiada
rachunek, potwierdzaj,\cych wysokosc posiadanych srOOk6wtub zdolnosc kredytow,\ wykonawcy, wyslawionej
nie wczesniej nit 3 miesi,\ce przed uplywem sk!adania o/ert, z zastrzeteniem § 1 us!. 3 Rozporz,\dzenia;
2) oplaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzai,\cego, te wykonawca jesl
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem
zam6wienia.

111.2.3)
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Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymog6w:

b) nie zalega z uiszczaniem pOOalk6w, oplal, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowolne albo ze uzyskal

111.2.2)

Paristwa czlonkowskie - Zam6wienie publiczne na

27/0412011

Tak
1. W przypadku gdy w post~powaniu wplyn,\ co najmniej trzy (3) oferty niepodlegaJ,\ce odrzuceniu, zostanie
przeprowadzona aukcja elektroniczna.
2. Kryterium oceny o/ert w loku aukcji elektronicznej b'i'dzie krylerium ceny, przeliczanej automatycznie na

3. Dcena spe/niania warunku dokonana b'i'dzie w opareiu 0 oswiadczenia i dokumenty, kt6re wykonawca

wartosc punktow,\ oferty (bez ingerencji Zamawiaj,\cego).
3. Wykonawcy zoslan,\zaproszeni do skladania ofert w aukcji elektronicznej (zgOOnie z art. 91a ustawy PZP) i
ich dane zostan,\ przeslane do Parlstwowej Wytw6mi Papier6w Wartosciowych SA (PWPW).

zobowiqzany jest zlotyc wraz z ofert'\, wedlug formuly "spe/nialnie spelnia".

4. Wykonawcy dopuszczeni do udzialu w aukcji eleklronicznej otrzymaj,\ 00 PWPW drog't elektroniczn't

Zdolnosc techniczna

bezplatne instrukcje obslugi systemu aukcyjnego oraz login i haslo dost'i'Pu do syslemu aUkcyjnego.

27/04/2011
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IV3.6}

eleklronicznej pod numerem lelefonu (22) 4647979, e-mail: aukcje@pwpw.pl.

IV.3.7}
IV3.8}

~zie zwi¥any

VI.1}

JEST TO ZAMOWIENIE 0 CHARAKTERZE POWTARZAJJ\CYM SI~
Nie

6} aplel java pobrany jednorazowo przy pierwszym polaczeniu ze strona;
7) wyll\czona auloryzacja na serwerze proxy;

V1.2)

ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKOW
WSPOLNOTOWYCH

6) wazny kwalifikowany certyfikal podpisu eleklronicznego.

Nie

9. Spos6b postepowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokosc minimalnych i post'I.Pieri zoslanie

VI.3)

podana przy ogloszeniu 0 dopuszczeniu do licytacji elektronicznej. (zgodnie z art. 91 b uslawy PZP)
10. W czasie lrwania aukcji eleklronicznej Wojkonawcy, kl6rzy olrzymali loginy i hasta dostepowe do

INFORMACJE DODATKOWE
1. lamawiaj'\.cy dopuszcza nastepuiace sposoby porozumiewania siQ z Wojkonawcami:
1) pisemnie,
2) za posrednictwern e-maila,

systemu aukcyjnego, skladaj'\. za posrednictwem Inlernelu swoje oferty cenowe za pornoca formularza
umieszczonego na slronie inlernelowej - www.ppp.pwpw.pl. Oferte sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w

3} za posrednictwern faksu.
2. Wszelkie pytania i w'\.lpliwosci dotyczace prowadzonego postepowania nalezy kierowac pisemnie w j~zyku

poslaci eleklronicznej, opstrzona bezpiecznym podpisem e1ektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikalu.

pols kim na adres Zamawiaj'\.cego.
3. Informacje i wyjasnienia mozna uzyskac ad poniedzialku do pi'\.lku w godz. 7:30 - 15:30.

11.0ferty skladane przez Wojkonawc6w podlegaj'\. automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteri6w oceny ofert
podlegaj'\.cych aukcji elektronicznej.
12. Informacje 0 liczbie etapOw aukcji elektronicznej i czasie ich lrwania:

4. Zamawiaj'\.cy informuje, ze nie udziela informacji lelefonicznie.
VIA}

Aukcja bedzie skladac sie z jednego elapu - 20 minulowego.

VI.4.1)

Przedluzanie czasu lrwania aukcji 0 kolejne 5 minut uzaleznione jesl od czasu skladania ofert przez
wykonawc6w.

PROCEDURY ODWOt.AWCZE
Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postepu 17A

Aukcja zoslaje przeefuzona 0 kolejne 5 mmut (czas dodatkowy), jezeli w ostalnich pieciu minutach zoslanie
ztozona oferta przez wykonawc~.

02-676 Warszawa

Aukcja koriczy si~ po uplywie.

POLSKA

-

2o-lej minuty - jezeli w okresie miedzy 15 a 20 rninuta nie zostanie zlozona nowa oferta,

E-mail: odwolania@uzp.gov.pt

-

5-tej minul czasu dodalkowego, 0 ile w lym czasie zaden z wykonawc6w nie zloty kolejnej oferty.

Tel. +48 224587801
Inlemet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48224587800

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Numer referencyjny nadany sprawie przez instylucj~ zamawiaj'\.c'\.

VIA.2)

IU/312N1I-511Z0/PN/AEIDOS/KI20 11

Warunki uzyskania specyfikacji i dokument6w dodatkowych
Dokumenty odplalne Nie
Tennin skfadania ofert tub wniosk6w
1.6.2011 - 09:00

0

zam6wieri publicznych.
VIA.3)

dopuszczenie do udzialu w poslQPowaniu

Paristwa czlonkowskie - Zam6wienie publiczne na
doslawy - Ogtoszenie 0 zam6wieniu - Procedura otwarta
Suplemenl do Dziennika Urz~dowego Unii Europejskiej

Skladanie odwolari
Ookladne informacje na lemallennin6w skladania odwolari: Wojkonawcom, a takze Innym osobom, kl6rych,
inleres prawny doznaf uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiaj'l,cego okreslonych w uslawie zasad
udzielania zam6wieri, przysluguj'\. srodki ochrony prawnej, 0 kl6rych mowa w dziale VI uslawy - Prawo
ir6dlo, gdzle motna uzyskac infonmacje na tern at skladania odwolan
Departamenl Odwolari Urz~du Zam6wieri Publicznych
ul.

Data wyslania zaproszeri do skladania ofert tub do udzialu zakwalifikowanym kandydatom

27/04/2011
S81
http://led.europa.eufTED

ofert'\.

Osoby upowaznione do obecncsci podczas otwarcia ofert Nie

4) sprawne I'\.cze inlernelowe;

IV.3.3}

dopuszczenie do udzialu w postepowanlu

Warunki otwarcia ofert

SEKCJA VI: tNFORMACJE UZUPEt.NIAJACE

5) przegl'\.darka Inlemel Explorer 6.0 b'\.dz wyzsza;

IV3.5)

Minimalny okres, w kl6rym oferent

2) system operacyjny Windows XP (system Windows 7 nie jesl obslugiwany);
3) zegar 2 GHz, 1 GB RAM;

Poprzednie publikacje dotycz'\.ce lego samego zam6wienia
Nie

0

Miejsce
Inspekloral Uzbrojenia, al. Niepodleglosci 218.

6. Wojmagania lechniczne urz'\.dzeri informatycznych do udziafu w aukcji eleklronicznej:
1) komputer klasy PC;

IV.3.4)

J,!zyk(i), w kl6rych motna sporz'\.dzac oferty lub wnioski

Data: 1.6.2011 -11:00

7. lamawiaj'\.cy pow/6rzy aukcie elektroruczna tylko w przypadku awarii sytemu aukcyjnego platformy aukcyjne].

IV.3.2)

zam6wieniu - Procedura otwarta

Okres w dniach 60 (od uslalonej daly sktadania ofert)

z przyczyn lezacych po slronie wykonawcy. np. awaria sytemu kompulerowego, w tym awaria I'\.cza
internetowego do sytemu aukcyjnego.

IV.3.1)

0

polski.

6. Zamawiaj'\.cy nie ponosi odpowiedzialnosci za brak mozlwosci ztozenia ofert w akcji eleklronicznej

IV.3)

dostawy - Ogloszenie

133292-2011-PL

5. Wojkonawcy mog'\. wzi'\.c udziaf w odplalnym szkoleniu dotyczacym obslugi syslemu aukcyjnego - informacje
pod numerem telefonu: (22) 4647979. PWPW udziela informacji technicznych zwiazanych z orqarnzacja aukcji
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POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.goy.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.goY.pl
Faks +48 224587800
VI.5}

DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA:
22.4.2011
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