
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.its.waw.pl 
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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.home.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: Wyposażenie i 

adaptacja pomieszczeń biurowych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego, według projektu zawartego w SIWZ.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest 

wyposażenie i adaptacja pomieszczeń biurowych Polskiego Obserwatorium 



Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, według projektu zawartego w SIWZ. 

Pomieszczenia: 9 pokoi biurowych -4 pokoje 2 osobowe, -4 pokoje 1 osobowe -

Sala komputerowa - 3 osobowa 1 sala konferencyjna 1 archiwum Wyposażenie: - 

okładziny podłogowe i ścienne, - sufity podwieszane, - stolarka drzwiowa PVC, - 

meble do zabudowy (szafy, archiwum), - meble biurowe wolnostojące, - fotele i 

krzesła biurowe, - przesłony okienne, - akcesoria biurowe. Wykonawca w celu 

realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do realizacji następujących 

zadań: a) dostawa i montaż wyposażenia oraz prace adaptacyjne wraz z 

doprowadzeniem pomieszczeń do stanu wyjściowego po pracach adaptacyjnych, 

b)dostawa, montaż i uruchomienie elementów instalacji elektrycznej, 

teletechnicznej oraz klimatyzacji, c)dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu 

komputerowego. Wykonawca zrealizuje wskazane wyżej zadania w 2 etapach. 

Pierwszy etap obejmuje realizację zadania a i b - zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru częściowego podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Warunkiem przystąpienia do 

realizacji drugiego etapu - zadania c jest realizacja zadania a i b bez uwag i 

zastrzeżeń. Realizacja drugiego etapu zostanie potwierdzona protokołem odbioru 

końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie, elementy instalacji i 

sprzęt wchodzące w skład poszczególnych zadań na okres 36 miesięcy 

począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i 

zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.its.waw.pl) i składa się z następujących dokumentów: 1. 

Opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja techniczna w zakresie opracowania 

założeń do adaptacji pomieszczeń biurowych Polskiego Obserwatorium 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (wraz z kosztorysem ślepym, który został 



załączony celem ułatwienia wyliczenia ceny i nie jest wiążący dla Wykonawców - 

Wykonawca składając ofertę, nie załącza kosztorysu ślepego). 2. Projekt instalacji 

elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego (wraz z kosztorysem ślepym, który został załączony celem ułatwienia 

wyliczenia ceny i nie jest wiążący dla Wykonawców - Wykonawca składając ofertę, 

nie załącza kosztorysu ślepego). 3. Specyfikacja techniczna i formularz do oceny 

technicznej urządzeń komputerowych. Zamawiający zapewni Wykonawcom 

możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie ustalonym uprzednio z 

Zamawiającym. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skierować wniosek o 

ustalenie terminu pocztą elektroniczną na adres: 

katarzyna.wieczorek@its.waw.pl.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 30.19.30.00-8, 

45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 39.71.72.00-3, 30.20.00.00-1. 

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

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

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

dniach: 60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

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, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. Ocena spełniania tych warunków prowadzona będzie na 

podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o spełnianiu warunków 

dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( 

propozycję oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ -> 

www.is.waw.pl). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. Ocena spełniania tych warunków prowadzona będzie na 

podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o spełnianiu warunków 

dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( 

propozycję oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ -> 

www.is.waw.pl). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. Ocena spełniania tych warunków prowadzona będzie na 

podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o spełnianiu warunków 

dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 



zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( 

propozycję oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ -> 

www.is.waw.pl). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. Ocena spełniania tych warunków prowadzona będzie na 

podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o spełnianiu warunków 

dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( 

propozycję oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ -> 

www.is.waw.pl). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. Ocena spełniania tych warunków prowadzona będzie na 

podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o spełnianiu warunków 

dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( 

propozycję oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ -> 

www.is.waw.pl). 

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 należy przedłożyć: 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, 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; 

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 



 
 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE 

OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 

ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub 

usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Wypełniona przez Wykonawcę specyfikacja techniczna-formularz do oceny 

jakości technicznej sprzętu komputerowego (Załącznik nr 1 do SIWZ-> 

www.its.waw.pl). 

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: najniższa 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 

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: www.its.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 

adresem: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 

Warszawa pokój nr 226. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Instytut Transportu 

Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa pokój nr 114 (sekretariat). 

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 
 


