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Warszawa: Dostawa linii diagnostycznej 
Numer ogłoszenia: 25381 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego , ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 022 8113231, faks 022 8110906. 

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa linii diagnostycznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

sprzedaż, dostarczenie, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie linii diagnostycznej. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

Zamawiający przewiduje, iż w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego może zajść sytuacja 

konieczności udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i podpisania umowy z tym samym 

Wykonawcą. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90. 

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

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty: Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie 

kryterium wykonania co najmniej 2 dostaw urządzeń spośród następujących (urządzenie rolkowe 

do kontroli działania hamulców, urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych 

pojazdu, urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu, urządzenie do kontroli 

skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdów). Ocena spełniania warunku nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. 

Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o 

zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Wykazu wykonanych 

co najmniej 2 dostaw urządzeń spośród następujących (urządzenie rolkowe do kontroli działania 

hamulców, urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu, urządzenie do 

wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu, urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia 

drgań zawieszenia pojazdów) (zgodnie załącznikiem nr 7 do SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie; zgodnie z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, 

poz. 1817 z 30.12.2009r.). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą spełnić 

warunki posiadania wiedzy i doświadczenia łącznie. Dokumentem potwierdzającym, o którym 

mowa w ppkt 2, że dostawy zostały wykonane należycie może być w szczególności referencja, 

protokół odbioru. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. II, 
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polega na zasobach, a w szczególności na zasobach wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków, wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić, że będzie dysponował zasobami wiedzy i doświadczenia niezbędnymi do realizacji 

zamówienia; zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do 

oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty: Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty: 1. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty: 1. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
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albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

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

należy przedłożyć: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

próbki, opisy lub fotografie  

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  
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III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Formularz ofertowy, specyfikacja techniczna linii diagnostycznej opracowana przez wykonawcę. 

ZBIORCZY WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - propozycję stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 2. Wykaz 

wykonanych co najmniej 2 dostaw urządzeń spośród następujących (urządzenie rolkowe do kontroli 

działania hamulców, urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu, urządzenie do 

wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu, urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań 

zawieszenia pojazdów) (zgodnie załącznikiem nr 7 do SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

dostawy zostały wykonane należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 30.12.2009r.). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 3. Oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia propozycję stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 

o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. UWAGA: 5. 

Dokumenty wymienione w ppkt 1, 2 i 3 muszą być przedstawione w formie oryginałów i podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6. Dokumenty wymagane w ppkt. 4 należy przedstawić w 

formie oryginałów bądź kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą 

-za zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 7. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone 

tłumaczenia na język polski. Dokumenty mogą być poświadczone przez Wykonawcę. 8. Wykonawcy 

powinni w złożonej ofercie zastrzec i spiąć osobno te dokumenty, które zawierają informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 9. Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w ppkt. 4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
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przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 9, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 12. 

Dokumentem potwierdzającym, o którym mowa w ppkt 2, że dostawy zostały wykonane należycie może 

być w szczególności referencja, protokół odbioru. 13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega wykonawca, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 14. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii 

poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1 - Cena - 95  

2 - Warunki gwarancji - 5  

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadku, gdy zmiana 

ustawy o podatku VAT spowoduje zmianę stawki podatku VAT i w wyniku tej zmiany pojawi się 

rozbieżność między kwotami podatku przedstawionymi w ofercie oraz na fakturze. Zmiana może dotyczyć 

faktur, które będą wystawione po wejściu w życie zmienionej ustawy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://www.its.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Transportu 
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Samochodowego; 03-301 Warszawa; ul Jagiellońska 80; pokój 27A. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2012 

godzina 12:00, miejsce: Instytut Transportu Samochodowego; 03-301 Warszawa; ul Jagiellońska 80; pokój 

114. 

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

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