
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, 
woj. mazowieckie, tel. 048 3644241, faks 048 3644760. 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.itee.radom.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 zintegrowanego systemu informatycznego typu LIMS + Data Handling,  
numer sprawy: NI/06/2013. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego 
systemu informatycznego typu LIMS + Data Handling, obejmującego: 
a) moduł zarządzania laboratoriami badawczymi, 
b) niezbędne moduły wspomagające: finanse, księgowość, majątek trwały, budżetowanie, kadry, 

płace, gospodarkę magazynową, sprzedaż oraz zakupy,  
c) sprzęt komputerowy, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie wymienione w pkt. a i b, 
Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie przedmiotu zamówienia są określone w załącznikach 
nr 1 i 1a specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.40.00.00-2;  48.82.10.00-9 
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: 
Zakończenie: 15.10.2013 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).  
 
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.3.2) Wiedza i doświadczenie 
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 wdrożeń systemów 
informatycznych o funkcjonalności zgodnej lub zbliżonej do systemu stanowiącego 
przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN netto (bez podatku VAT) 
każde, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia tego warunku 
będzie dokonywana w oparciu o wykaz wykonanych wdrożeń, o których mowa w pkt. 
III.4.1. niniejszego ogłoszenia. 
 

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
w tym.: 
a) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w charakterze kierownika 

wdrożenia, w co najmniej jednym wdrożeniu systemu oferowanego przez 
Wykonawcę; oraz 

b) pozostałe osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać doświadczenie, polegające 
na tym, że uczestniczyły one w co najmniej jednym wdrożeniu systemu oferowanego 
przez Wykonawcę. 

 
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 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 wykonane należycie. Wykonawca 
powinien wykazać co najmniej 2 wdrożenia systemów informatycznych o funkcjonalności 
zgodnej lub zbliżonej do systemu stanowiącego przedmiot zamówienia, o wartości nie 
mniejszej niż 200 000 PLN netto (bez podatku VAT) każde. 

 
– Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami 

 
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.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 (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 
zm.), albo informację 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 dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

  - Próbki, opisy lub fotografie:  

Szczegółowy opis oferowanego rozwiązania, jego modułów składowych, 
funkcjonalności oraz informacje na temat oferowanego serwera baz danych. 

  - Inne dokumenty: 
a) Wypełnione i podpisane przez wykonawcę formularze wymagań dotyczących 

przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 1 oraz 1a do SIWZ. Wykonawca 
zobowiązany jest także do dołączenia do oferty wersji elektronicznej tych formularzy 
na płycie CD lub DVD, w formacie MS Excel lub MS Word.  

b) W przypadku gwarancji i serwisu w zakresie sprzętu komputerowego Wykonawca, 
lub wyznaczona przez Wykonawcę firma serwisująca serwery musi posiadać 
certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzację producenta serwerów – dokumenty potwierdzające autoryzację należy 
załączyć do oferty. Do oferty należy także dołączyć oświadczenie producenta 
serwerów, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, 
o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w punkcie III.4.3.1 
niniejszego ogłoszenia, 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 - wystawionych nie 
wcześniej niż w terminach określonych w punkcie III.4.3.1; 

4. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, jest 
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w 
celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 
wymaga, oprócz pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia, 
złożenia dokumentów dotyczących:  

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 



b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
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 za dostawę, instalację i wdrożenie systemu LIMS – 79,85%, 
– cena za opiekę serwisową – 10% 
– cena za zaoferowane wymagania opcjonalne – 10,15% 

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: nie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.itee.radom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Technologii 
Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 210 Ł. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13.05.2012 godzina 11:30, miejsce: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 112 C. 

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: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w ramach projektu nr: POIG.01.01.02-14-034/09 pt. 
Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki (Priorytet 1. 
Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy 
gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac 
rozwojowych).  

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 
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
Numer ogłoszenia: 66315-2013; data zamieszczenia: 30.04.2013 r. 
 

 
 
Podpisał: 
mgr inż. Wojciech Karsznia 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych 

 


